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Kıymetli misafirler, sevgili dostlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
15’inci İstanbul Ev Tekstil Fuarı’nın hayırlı 
olmasını diliyorum. EVTEKS Ev Tekstil 
Fuarı’nın açılışını yapıyor olmaktan büyük 
heyecan ve memnuniyet duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. Zira EVTEKS, alanın-
da dünyanın en büyük ikinci, Türkiye’nin 
ise sektör ayrımı yapmaksızın en büyük 

fuarı sıfatını taşıyor. Geçen yıl, 81 bin zi-
yaretçi rakamına ulaştığımızı hatırlarsak, 
fuarın ne kadar büyük, ne kadar etkin ve 
önemli bir organizasyon olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır. İnanıyorum ki, 20’yi aşkın 
ülkeden 667 firma ve 1.500’ün üzerinde 
markanın katıldığı bu fuar, pazar arayışı 
içindeki üreticiler için fırsatlar sunacak, 
sektör temsilcileri ve ziyaretçilere yeni 

EVTEKS Ev Tekstil Fuarı Açılış 
Töreni

İstanbul | 20 Mayıs 2009
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açılımlar sağlayacaktır. Küresel bir finans 
krizinin içinden geçtiğimiz dönemde, 
EVTEKS Fuarı ayrıca önem arzediyor. 
Seminer programlarında ele alınacak 
konuların, sektörün durumu ve küresel 
krizden çıkış arayışları noktasında önemli 
ipuçları, önemli yol haritası sunacağına 
inanıyorum. 

Değerli dostlarım…

Türkiye, ev tekstilinde yüzde 11’lik üretim 
payı ile şu anda dünyanın üçüncü ülkesi 
konumunda yer alıyor. Bu yıl, 20 bini ya-
bancı olmak üzere 100 bin ziyaretçinin 
beklendiği bu organizasyon, Türkiye’nin 
ev tekstili sektöründe ne kadar başarılı 
olduğunu bir kez daha görme imkanı su-
nacak. Tekstil, Türkiye’nin küresel ekono-
mide en başarılı olduğu alanlardan birisi. 
Son yıllarda Uzakdoğu etkisiyle emek yo-
ğun bu sektörde rekabet ciddi olarak fiyat 
eksenine kayma eğilimi gösteriyor. Ancak 
şu unutulmamalıdır ki; kalite bir bütün-
dür, işçilik, esnek üretim, lojistik destek 
gibi unsurları da barındırır. Bugün geldiği-
miz noktada, Türk işadamları uluslararası 
piyasalarda sadece fiyat ile değil, kalite ve 
ürün çeşitlilikleri ile rekabet edebilir hale 
gelmiştir. Biz bu noktada, tasarımcısından 
firma sahiplerine kadar sektörümüzün 
bütün temsilcilerine sonuna kadar güveni-
yoruz. Zaten bugüne kadar yapılan işlerin 
kalitesi, bundan sonra yapılacak işlerin de 
teminatıdır. Tekstil emek-yoğun bir sektör 
olduğu için istihdam noktasında da özel 
ilgi gösterdiğimiz sektörlerimizin başın-
da geliyor. Sorunlar olduğunu, sıkıntılar 
olduğunu biliyorum… Bu sıkıntıların kü-

resel kriz nedeniyle daha da ağırlaştığının 
farkındayım. 

Ancak şunu da bilmenizi isterim: Küresel 
krizin neden olduğu baskıları en aza indir-
mek noktasında, imkanlarımızı zorlayarak 
sektörlerimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. 
Bakınız, Nisan sonu itibariyle otomotiv 
sektöründen çok sevindirici haberler al-
dık. Geçen yılın ilk 4 ayında 104 bin oto-
mobil satılmıştı, bütün dünyada satışlar 
düşmesine rağmen bizde bu yılın ilk 4 
ayında yine aynı miktarda otomobil satıl-
dı. Hiç şüphesiz bunu krize karşı aldığımız 
önlemlerle sağladık. Benzer şekilde tekstil 
sektörümüzü de rahatlatacak önlemler al-
dık, almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz, 
sektöre çeşitli teşvikler getirdik, kurumlar 
vergisinde önemli oranlarda muafiyetler 
sağladık. Türkiye Tekstil Sanayi İşveren-
leri Sendikası ile Ziraat Bankası arasında, 
sendika üyesi kuruluşlara uygun koşul-
larda kredi sağlanmasına ilişkin kredi 
protokolü imzalandı. Bunlar son dönemde 
sektör için yaptıklarımızdan yalnızca bir 
kaçı… İmkanlar elverdikçe çok daha faz-
lasını yapmaktan kaçınmayız, kaçınmaya-
cağız. 

Dikkatinizi çekiyorum, Türkiye, tüm dün-
yayı etkisi altına alan küresel kriz karşısın-
da son derece tutarlı bir duruş sergiledi ve 
sergilemeye de devam ediyor. Başta ABD 
ve Avrupa Ülkeleri olmak üzere birçok 
ülkede finans sektörü çok ağır darbeler 
alırken, Türkiye’de finans sektörü krizden 
asgari derecede etkilendi, hiçbir bankamız 
zorluk yaşamadı. Bunu, kriz karşısında 
tedbirleri doğru zamanda uygulayarak, 
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özellikle de denetim mekanizmasını doğru 
şekilde çalıştırarak sağladık. Tüm dünya-
da minimum sermaye oranı yüzde 8 olarak 
istenirken BDDK sermaye yeterliliğini 
yüzde 12’ye çekti. Sonuçta hiçbir banka-
mız batmadı, finans sistemimiz sapasağ-
lam ayakta ve Türkiye bu boyutuyla da 
krizde farklı, ayrıcalıklı bir yerde duruyor. 
Bunun yanında 2008’in son çeyreğinde ve 
2009’un ilk çeyreğinde yaşanan daralma-
nın artık olumluya döndüğünü görüyoruz. 

Sanayi üretiminde, kapasite kullanım 
oranlarında sevindirici bir artış söz ko-
nusu. Bunlara paralel olarak enflasyon, 
faizler ve cari açık da önemli oranlarda 
düşüş kaydetti. Elbette temkini, tedbiri 
elden bırakmış değiliz. Her şeyin olumlu 
seyrettiği, krizin artık geride kaldığı iddia-
sında değiliz. Ancak moralleri yüksek tut-
manın, kriz ortamından çok kriz sonrasına 
yoğunlaşmanın hem sektörlerimiz hem 
de ülkemiz için çok daha yararlı sonuçlar 
doğuracağını da rahatlıkla görebiliyoruz. 
Türkiye, kriz sürecindeki sağlam duruşu-
nu mutlaka kriz sonrasına da taşıyacak 
ve istikrarlı büyüme eğilimini devam 
ettirecek. Tüm sektör temsilcilerimizin, 
özellikle de Türkiye’nin lokomotif sektörü 
tekstilin, karamsarlığa kapılmadan, moral 
bozucu söylemlere kulak asmadan gelece-
ğe odaklanmasını bilhassa rica ediyorum. 
6.5 yıllık süre içinde Türkiye için tarihi 
nitelikte başarıla imza attık. Hep birlikte 
Türkiye’yi çok farklı bir kulvara taşıdık. 
Özel sektörümüzle işbirliği içinde, istişare 
içinde Türkiye’yi daha aydınlık yarınlara 
taşımayı da sürdüreceğiz. 

Değerli katılımcılar, sektörün değerli tem-
silcileri…

Tabii, bu fuarın özellikle yurtdışından 
katılan misafirlerimiz açısından ayrı bir 
önemi daha var: Onlar, fuar vesilesiyle 
İstanbul gibi bir dünya kentini yakından 
tanıma imkanına erişecek, bu şehrin eş-
siz güzelliğiyle buluşacaklar, hoşgörülü, 
sıcakkanlı, misafirperver insanımızla tanı-
şacaklar. Büyük bir gururla ifade ediyorum 
ki, İstanbul, şu anda uluslararası fuarların, 
kongrelerin, kültürel etkinliklerin düzen-
lendiği bir cazibe merkezi haline geldi. Hü-
kümet olarak başta İstanbul olmak üzere 
Antalya, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde 
bu gibi organizasyonları artırmaya yönelik 
çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye, bu 
fuarda olduğu gibi birçok uluslararası or-
ganizasyona başarıyla ev sahipliği yapıyor. 

Bildiğiniz gibi bu akşam, Avrupa’nın en 
önemli spor organizasyonlarından biri, 
UEFA Kupası final maçına ev sahipliği 
yapıyoruz. Ukrayna temsilcisi Shaktar 
Donetsk ile Almanya temsilcisi Werder 
Bremen, İstanbul’da UEFA Kupası’nı 
alma mücadelesi verecek. İstanbul’daki 
bu tarihi spor karşılaşmasını da kaçırma-
yacağınızı ümid ediyorum. Konuşmamın 
sonunda, başta TETSIAD olmak üzere 
15’inci EVTEKS Ev Tekstil fuarının düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese bir kere 
daha teşekkür ediyorum. Fuarın hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Koç Holding’in değerli Şeref Başkanı, de-
ğerli Yönetim Kurulu Başkanı, Ford Avru-
pa başkanı Sayın Fleming, Ford Otosan’ın 
saygıdeğer yöneticileri, çalışanları, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 

bu heyecanı ülkemize ve milletimize yaşat-
tığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 

Bugün, Türkiye’den Kuzey Amerika’ya 
ilk Türk üretimi ticari aracı ihraç ediyo-
ruz. Otomotivin ana vatanı sayılabilecek 
Amerika Birleşik Devletleri’ne ve bunun 

Kocaeli | 22 Mayıs 2009

Ford Otosan’ın ABD’ye Transit 
Connect Aracı İhraç Etmesiyle 

İlgili Düzenlenen Tören
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yanında Kanada’ya bu ihracı gerçekleşti-
riyor olmamız gerçekten hepimiz için çok 
anlamlı. Ford Otosan, yaptığı yatırımlarla, 
kaydettiği başarıyla birçok alanda yüz 
akımız oldu. Kocaeli’ni Avrupa’daki en 
önemli ticari araç üretim merkezi haline 
getirdi. Ford’un en iyi üretim tesisi ünvan-
larını kazandı. Ürettiği araçlar Avrupa’da 
yılın ticari araçları seçildi. Bugün de 
Türkiye’den Amerika kıtasına ilk ihracatı 
gerçekleştirerek tüm bu ünvanlarına bir 
yenisi ekledi. Ülkemize bu gururu ve bu 
heyecanı yaşattığı için Ford Otosan’ı gönül-
den tebrik ediyorum. 50 yıldır Türkiye’de 
sanayiye, üretime, istihdama ve ihracata 
sağladığı katkılarından dolayı şükranla-
rımı sunuyor, nice başarı dolu yıllar dili-
yorum. Esasen, küresel bir krizin içinden 
geçtiğimiz böyle bir dönemde bu anlamlı 
töreni gerçekleştiriyor olmaktan da büyük 
bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bu kriz er ya da geç yerini nor-
malleşmeye terk edecek. 

Evet, tüm dünyada taşlar yerinden oynu-
yor, dengeler değişiyor, ekonomik aktörler 
kendilerini gözden geçiriyor ama dalga-
lanma da hep böyle sürüp gitmeyecek. 
Araç pazarı orada duruyor. Bizim Avrupa 
çapında büyük ve modern tesislerimiz 
burada sabit duruyor. Yarın krizi arkamız-
da bıraktığımızda, hem üretime hem de 
ihraca kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Burada önemli bir hususu bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz, kriz 
tüm dünyada sona erdiğinde, Türkiye ola-
rak, son 6.5 yılda elde ettiğimiz başarıları 
daha ileri noktalara taşımanın gayreti için-
de olacağız. 

Son 6.5 yılda Türkiye’nin potansiyelini 
açığa çıkarmak konusunda büyük gay-
retlerimiz oldu. Hükümet olarak biz, özel 
sektör olarak sizler hep birlikte ülkemize 
tarihi nitelikte başarılar yaşattık. Dikkat 
ediniz, Türkiye’de, 2002 yılında toplam 
yatırımların miktarı sadece 58.6 milyar TL 
idi. Bunun 43.4 milyar TL’sini özel sektö-
rümüz, kalanını da kamu sektörü gerçek-
leştirmişti. 2008 yıl sonunda ulaştığımız 
seviye ise, toplam yatırımlarda tam 193 
milyar TL oldu ve bunun çok önemli bir 
kısmını, 156 milyar Liralık bölümünü özel 
sektörümüz yaptı. İhracattaki durumu bili-
yorsunuz. 36 milyar dolardan aldık, 2008 
sonunda 132 milyar dolara çıkardık ve bu 
seviye ile de yeni bir rekorun sahibi olduk. 
Merkez Bankamızın rezervleri 26.8 milyar 
dolardı, bugün geldiğimiz noktada, kriz 
ortamına rağmen, dikkat ediniz tam 65.3 
milyar dolar. Nakit iç borçlanmada ortala-
ma vade 9.4 ay idi; bugün 31.8 ay gibi yine 
rekor bir süredeyiz. Borçlanma faizini yüz-
de 62.7’den aldık, 6 Mayıs itibariyle yüzde 
11.7 gibi rekor bir seviyeye kadar indirdik. 
Yine enflasyon, yüzde 30 seviyesinden en 
son yüzde 6.1 seviyesine kadar geriledi. 

Bakınız, biz bu rakamlara geçmişimizde, 
tarihimizde hiç şahit olmamıştık. Ortak 
hedefler doğrultusunda, hep birlikte, el 
ele, gönül gönüle çalıştık; istikrar ve güven 
zemininde kendimize yeni ufuklar belirle-
dik ve Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. Bu 
seviyelerin yeterli olmadığını, Türkiye’nin 
ulaşması gereken noktanın bu olmadığını 
da biliyoruz. 1 trilyon dolar Gayri Safi Yur-
tiçi Hasıla mümkün. Nitekim en son 742 
milyar dolara ulaştık, şurada hedefimize 
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yaklaşık 250 milyar dolar kaldı. İhracatta 
öncelikle 250 milyar dolar, arkasından 
500 milyar dolar mümkün. 500’ü ihracat, 
500’ü ithalat olmak üzere 1 trilyon dolar-
lık dış ticaret hacmi mümkün. Bunları 
hayal olarak görenler olabilir. Bu seviyeleri 
ulaşılamaz hedefler olarak değerlendiren-
ler olabilir. Çıtanın çok yüksek olduğunu 
iddia edenler olabilir… Ancak 6.5 yılda 
Türkiye hemen her alanda tarihi nitelikte, 
rekor seviyede başarılar elde ettiyse, önü-
müzdeki hedeflere de mutlaka ulaşacaktır. 
Öncelikle güven ve istikrar zemininden 
taviz vermeyeceğiz… Hem kurumlarımız 
arasında, hem de özel sektörümüzle uyu-
mu muhafaza edeceğiz… Morallerimizi 
hep yüksek tutacak, her zaman geleceğe 
odaklanacağız. Siyasetin de, özel sektörün 
de, sivil toplumun da bu noktalarda hassa-
siyet içinde olmalarının son derece önemli 
olduğuna inanıyorum. 

40 yıldır, 50 yıldır tartışılan, ancak bir 
türlü çözüm bulunmayan meseleleri 
Türkiye’nin gündeminden çıkarmadığı-
mız sürece başarılara yeni başarılar ekle-
mek de zor olacaktır. Şunu çok açık bir şe-
kilde ifade etmek istiyorum: Birileri Kıbrıs 
üzerinden, Ermenistan, Azerbaycan üze-
rinden, Suriye ile aramızdaki mayınlı arazi 
üzerinden, Kürt kardeşlerimiz üzerinden, 
hukuk dışı örgütlenmeler üzerinden on 
yıllardır kendisine siyasi rant üretmiş ola-
bilir. Ama Türkiye bugün hala bu meselele-
ri konuşarak, bu meselelerin çözümünden 
kaçarak, iç barışı, dış barışı erteleyerek 1 
trilyon dolar milli gelire de, 1 trilyon dolar 
dış ticaret hacmine de ulaşamaz. Bir takım 
meseleleri istismar ederek siyaset üreten-

ler, bu meseleleri çözümsüzlüğe mahkum 
edenler, Türkiye’ye neler kaybettirdikleri-
ni görmek zorundadır. 

Bakınız, sadece bir örneği paylaşmak isti-
yorum: Uluslararası yatırımlara öcü gibi 
baktılar… Firmaların burada gelip yatırım 
yapmasını, “ülkeyi satmak” olarak değer-
lendirdiler. Uluslararası şirketler buraya 
gelip yatırım yaparsa ülkenin bölünece-
ğini, kişiliğini, kimliğini kaybedeceğini, 
bağımsızlığını yitireceğini bile iddia etti-
ler… Bugün hala bu gerçekdışı iddialarını 
sürdürenler var. Allah aşkına, Ford gelmiş, 
Türkiye’de Koç grubu ile birlikte 50 yıl 
önce büyük bir yatırım gerçekleştirmiş. 
Şu anda Türkiye genelinde 4 merkezde 8 
bin kişiye iş sağlıyor. 8 bin kişiyle sınırlı da 
değil. Yan sanayileriyle birlikte on binlerce 
kişi bu yatırımlar sayesinde ailesini geçin-
diriyor, evine ekmek götürüyor. Bunun 
yanında Türkiye, bu dev yatırımlardan 
gurur duyan bir ülke haline geliyor, itibar 
kazanıyor, dünya genelinde tanınıyor, bi-
liniyor. Bundan kim, niye, nasıl rahatsız 
olabilir? Buna kim itiraz edebilir, kim bu-
nun karşısında durabilir? Akla da mantığa 
da aykırı ama ne yazık ki Türkiye’de buna 
da bunun gibi her türlü girişime de hamasi 
söylemlerle karşı duran çevreler oluyor, 
bundan sonra da olacak. 

İşte, özel sektörümüzü, sivil toplum örgüt-
lerimizi bu noktada sorumluluk almaya 
davet ediyorum. Gelin, Türkiye’nin yolu-
nu kapatan her türlü engeli tespit edelim 
ve yol üzerinden hep birlikte kaldıralım. 
Gelin, Türkiye’ye ayak bağı olan ne varsa, 
Türkiye’nin istikrarını, huzurunu, güven-
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liğini, büyümesini, gelişmesini engelleyen 
ne varsa onunla hep birlikte mücadele 
edelim. Hükümetin tek başına mücadele-
si yeterli olmaz. Herkes elini taşın altına 
koysun, her kesim sosyal sorumluluğunu 
yerine getirsin, inanın Türkiye çok farklı 
bir yer olur ve olacaktır. 

Bakınız, Hükümet olarak tarihi bir adım 
attık ve Güney Doğu Anadolu Projesi’ni, 
Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası 
Projesi’yle birlikte 2012 sonuna kadar bi-
tirme kararı aldık. Bu son derece önemli 
bir adım… Ancak tek başına mutlak sonuç 
getirecek bir adım değil. Özel sektörümüz 
bu sürece ne kadar destek verirse, başarı 
da o kadar yakın olacaktır. Bu vesileyle 
işadamlarımıza Doğu ve Güneydoğu’ya ya-
tırım yapmak noktasındaki tavsiyelerimi 
de tekrarlamak istiyorum. Diyarbakır’da 
yoksulluğu, işsizliği ne kadar azaltırsak, 
inanın bundan en fazla istifade sağlaya-
cak olan Kocaeli olur. Hakkari’ye yapılan 
her yatırım, sadece Hakkari’ye değil, 
İstanbul’a da katkı sağlar. Muş’un yapacağı 
ihracat, Bingöl’ün sağlayacağı istihdam, 
Van’ın çekeceği turist sadece bölgeyi değil, 
81 vilayetimizin tamamını olumlu yönde 
etkiler. Özellikle büyük sanayicilerimizi, 
büyük firmalarımızı bu konuya daha fazla 
hassasiyetle eğilmeleri, sosyal sorumluluk 
bağlamında bu konuyu gündeme taşımala-
rı noktasında göreve davet ediyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Küresel krize karşı önlem almak konu-
sunda hükümetimiz çok ağır ve insafsız 
eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin 

devam ettiğine de zaman zaman şahit 
oluyoruz. Açıkçası, sadece otomotiv sek-
töründeki gelişmeler bile bu eleştirilerin 
ne kadar yersiz ve insafsız olduğunu ispat 
etmeye yetiyor. 2008 yılının ilk 4 ayında 
Türkiye’de 104 bin adet otomobil satılmış-
tı. 2009’un ilk 4 ayında da bu rakamı yaka-
ladık ve 104 bin 500 otomobil satışı ger-
çekleşti. Bunu, Mart ayında sağladığımız 
ÖTV indirimiyle sağladık. Üretimdeki da-
ralmanın özellikle Nisan’dan itibaren artık 
olumluya doğru seyrettiğini görüyoruz. 
Kapasite kullanım oranlarında az da olsa 
artış söz konusu, beklentiler artık olumlu-
ya dönmüş durumda. İhracat noktasında 
tüm dünyada büyük bir sıkıntı olduğunu 
biliyoruz. Türkiye, ihracat daralması oran-
larında dünyanın birçok ülkesine nazaran 
çok daha iyi bir konumda. İhracattaki 
gerilemeyi aşmak için Pazar çeşitliliğini 
teşvik ettik, işadamlarımız da bu noktada 
sağ olsunlar önemli başarılara imza attılar. 
Bugün otomobilin anavatanı ABD’ye bile 
ticari araç ihraç ediyor olmamız zaten bu-
nun göstergesi. İnanıyorum ki gerek bizim 
sağladığımız destekler, gerek ihracatçıları-
mızın dinamik yapısı sayesinde bu sorun 
da en az zararla atlatılacaktır. 

Değerli katılımcılar… 

Ben, her halükarda iyimserliğe, yüksek 
morale, olumlu bakışa vurgu yapıyor, 
bu noktada ısrarımı tekrar ediyorum. 
Türkiye’de iyi şeyler de oluyor… Bütün 
dünyanın sıkıntılarla kıvrandığı bir or-
tamda Türkiye umut vaat etmeye devam 
ediyor. Şunu altını çizerek bir kez daha 
vurgulamak istiyorum: Biz, hükümet ola-
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rak ipleri sıkı tutmaya devam ediyoruz. 
Gerektiğinde sektörleri rahatlatmak için, 
yükleri azaltmak için, istihdamı, yatırımı, 
ihracatı teşvik için imkanlarımızı zorla-
yarak tedbirlerimizi uyguluyoruz. Aynı 
zamanda ekonomik programımızı tavizsiz 
şekilde uyguluyoruz. Özellikle para poli-
tikalarımızda, mali disiplinde kararlı bir 
duruş sergiliyoruz. Özel sektörümüzde 
de aynı kararlılığı görmek bizi daha da 
umutlandırıyor. İstişare ederek, müzakere 
ederek, birbirimize danışarak bu krizi aşa-
cağız. Elbirliğiyle, dayanışma içinde bu kü-
resel krizi mutlaka geride bırakacağız. Ben 
bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Koç Grubu’na, Ford firmasına, 
Ford Otosan’a, bize bu heyecanı yaşattıkla-
rı için teşekkürlerimi iletiyorum. İşçisin-
den mühendisine, idarecisine kadar her 
kademedeki arkadaşıma emeklerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. Başarıla-
rınızın devamını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum…
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Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, 
çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle selamlı-
yor, Gönül Köprüsü Projesi vesilesiyle 
Ankara’da misafir ettiğimiz öğrencileri-
mize ve öğretmenlerimize, Başkente ve 
Başbakanlığa hoş geldiniz diyorum. 

“Gönül Köprüsü” projesinin sloganında 
da ifade edildiği gibi, “hiç tarla görmemiş” 
öğrencilerimiz tarlayla, “hiç deniz görme-
miş” öğrencilerimiz denizle, “İstanbul’u, 
başkent Ankara’yı görmemiş” öğren-
cilerimiz bu şehirlerimizle, Doğu’daki 
öğrencilerimiz Batı’yla, Kuzey, Güney’le 
tanıştı, buluştu ve kaynaştı. Geçen yıl 10 
bin öğrencimiz bu şekilde 81 vilayetimiz 
arasında gönül köprüsü kurdular. Bu yıl 
da yine 81 vilayetimizden 10 bin 240 
öğrencimiz diğer şehirleri görme, tanıma 
ve buralarda yeni dostluklar kurma fır-
satını bulacaklar. Çocuklarımız, bu proje 
sayesinde sadece turistik bir gezi yap-
makla kalmıyor, ülkelerini daha yakın-
dan tanıyor, ön yargılarından kurtuluyor, 
bir ömür boyu yıkılmayacak köprüler, 
dostluklar, kardeşlikler kuruyor. Böyle 

anlamlı bir projeyi başlatan ve başarıyla 
yürüten başta Milli Eğitim Bakanlığımız 
ve Turkcell olmak üzere tüm kurumlara, 
okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, 
katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma en kal-
bi teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ankara’yı ziyaret eden sevgili öğrencile-
rimize de bu vesileyle birkaç tavsiyede 
bulunmak istiyorum: Sizler, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkentinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin bulunduğu şe-
hirdesiniz. Milli iradenin, millet egemen-
liğinin, diğer adıyla demokrasinin kalbi 
bu şehirde atıyor… Kurtuluş Savaşımız 
bu şehirden idare edildi. Gazi Mustafa 
Kemal ve arkadaşları, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’ni bu şehirden inşa ettiler. 
Sizler, İlk Meclis’i, şu andaki Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ni, Başbakanlığı ve di-
ğer devlet kurumlarımızı ziyaret ederken, 
aynı zamanda ülkemizin yakın tarihi için-
de de bir seyahate çıkmış olacaksınız. Bu 
ziyaretiniz vesilesiyle, Türkiye’nin hangi 
zorlukları aşarak bugünlere geldiğini, 
Türkiye’nin hangi esaslar üzerine kurul-
duğunu ve nasıl idare edildiğini de görme 

Ankara | 6 Temmuz 2009

“Gönül Köprüsü” Projesi 
Öğrencilerini Kabul
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ve anlama fırsatınız olacak. Gelecekte in-
şallah bu koltuklarda sizler olacaksınız… 
İyi birer bilim adamı, sanatçı, siyasetçi, 
meslek erbabı, doktor, mühendis olarak 
ülkemizin kaderinde sizler söz sahibi ola-
caksınız. 

Bugünün idarecileri olarak bizler, siz de-
ğerli öğrencilerimize parlak bir gelecek 
sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Siz-
lere aydınlık bir gelecek hazırlamak için, 
eğitiminize özel önem veriyor, eğitim 
imkanlarınızı artırmak için azami gayret 
gösteriyoruz. Bizler, Türkiye’yi, devraldı-
ğımızdan çok daha ileri bir seviyede sizle-
re emanet etme gayesi içindeyiz… Sizlerin 
de gelecekte bu emaneti en iyi şekilde mu-
hafaza edeceğinize ve daha yüksek seviye-
lere çıkaracağınıza gönülden inanıyorum. 

Şuraya da dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum: Ankara, bütün şehirlerimizin 
kesiştiği, buluştuğu, kaynaştığı bir şehir-
dir. Ankara, Edirne kadar, Sivas kadar, 
Osmaniye kadar sizin şehrinizdir. Burada 
gördüklerinizi, burada öğrendiklerinizi 
lütfen ailelerinize, arkadaşlarınıza ak-
tarın. Burada kuracağınız dostlukları 
bir ömür boyu muhafaza edin. Şunu da 
lütfen unutmayın: Biz, ülke olarak 81 ili-
mizin tamamıyla gurur duyuyoruz. 81 ili-
mizin her birindeki zenginliği kendi zen-
ginliğimiz, ülkemizin zenginliği olarak 
görüyoruz. Siz değerli öğrencilerimiz bu 
zenginliği ne kadar iyi bir şekilde idrak 
ederseniz, ülkemizin geleceği de o kadar 
parlak olacaktır. Ben bir kez daha hepini-
ze hoş geldiniz diyorum. Bu güzel projeyi 
yürüten herkese bir kez daha teşekkür 

ediyorum. Ankara’da iyi vakit geçirme-
nizi, güzel hatıralarla, güzel dostluklarla 
evlerinize dönmenizi diliyor, sizleri sev-
giyle, muhabbetle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar… İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası’nın kıymetli yöneticileri… 
hanımefendiler… beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, Milli 
Eğitim Bakanlığımız ile İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası arasında, yeni eğitim 

kurumlarının yapılması için düzenlenen 
5’inci Protokol İmza Töreni’nin hayırlı ol-
masını diliyorum.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bun-
dan önceki 4 protokol çerçevesinde tam 

Ankara | 28 Ağustos 2009

Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB 
Arasında 5. Protokol İmza 

Töreni
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950 milyon TL tutarında bir eğitim yatırı-
mı gerçekleştirdi. 322 okul, 8 bin 500 ders-
lik, pansiyonlar, yemekhaneler, benzeri 
eğitim tesisleri bu protokoller neticesinde 
kuruldu. Bingöl depremi yüzünden yıkı-
lan tüm okullar, bu fon sayesinde yeniden 
yapılabildi. Erzurum depreminden sonra, 
yine altında benim de imzam bulunan 
yeni bir protokol imzaladık, böylece yıkı-
lan okulların yenilerinin yine bu fonda 
biriken nema gelirleri kullanılarak yapıl-
masını öngördük.

İşte bugün, yine aynı çerçevede 100 mil-
yon TL tutarında 5’inci bir protokolü im-
zalıyor olmanın heyecanını hep birlikte 
paylaşıyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’na, değerli yönetimine Türkiye’nin 
en öncelikli, en acil çözüm bekleyen eğitim 
sistemimize yaptığı tarihi katkılar dola-
yısıyla huzurlarınızda ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum.

Bakınız, şuraya özellikle dikkatlerinizi çek-
mek istiyorum: Son 7 yılda, hükümet ola-
rak hemen her alanda milletçe hepimizi se-
vindiren başarılar elde ettik. Ekonomide, iç 
ve dış politikada, eğitim, sağlık, ulaştırma, 
enerji ve daha birçok alanda Türkiye’ye 
çok büyük hizmetler kazandırdık. Ancak, 
bütün bunların ötesinde, Türkiye’nin ele 
ele verdiğinde, omuz omuza verdiğinde, 
birbirine kenetlendiğinde, ortak idealler, 
ortak hedefler doğrultusunda bir ve bütün 
olduğunda tüm engelleri aşabileceğini de 
gösterdik.

Burası son derece önemli… Çözülemez 
denilen, umutların kesildiği, artık kronik 

hale gelmiş birçok meseleyi, devlet-mil-
let işbirliği ile, bir sinerjiyle, ortak bir 
heyecan ve dinamizmle çözdük, çözüm 
yoluna koyduk. İşte bunun en güzel ve 
en somut örneklerinden biri eğitimdir. 
Göreve geldikten kısa bir süre sonra, 11 
Eylül 2003 tarihinde Eğitime Yüzde 100 
Destek Kampanyası başlattık… Kampanya 
çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımız ile 
hayırsever vatandaşlarımız, hayır kuruluş-
larımız arasında protokoller imzaladık… O 
protokoller neticesinde ülkemize ne kadar 
derslik kazandırdık biliyor musunuz? Tam 
24 bin 700 derslik… Evet, bu dersliklerin 
hepsinde şu anda gencecik yavrularımız, 
çocuklarımız ders görüyor, güven içinde, 
emniyet içinde, huzur içinde kendilerini 
geleceğe hazırlıyorlar.

Hangi şehrimize gitsem, hangi ilçemize 
gitsem, hayırseverler tarafından yaptırılan 
eğitim kurumlarının açılışlarını yapıyo-
rum. Meslek Yüksek okulları, İlk ve Orta 
öğretim kurumları, yurtlar, pansiyonlar, 
spor salonları, spor tesisleri… Hemen her 
şehrimiz gayet modern, gayet çağdaş bir 
çehre altında bu eğitim tesisleriyle buluşu-
yorlar. Ben, halkımızın, işadamlarımızın, 
kurumlarımızın, hayırseverlerimizin bu 
tür kampanyalara sağladığı desteklerden 
ötürü büyük bir heyecan ve memnuniyet 
duyuyorum. Zira, milletimizin bu kam-
panyaya verdiği destek ve yüksek düzeyde-
ki katılım, devlet-millet iş birliğine, devlet 
millet kaynaşmasına son derece müşahhas 
bir örnek teşkil ediyor.

Ben, bu ülkenin başbakanı olarak, bu 
ülkenin eğitiminden, çocuklarımızın ge-
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leceğinden birincil derecede sorumlu biri 
olarak, eğitim sistemimize, eğitim altya-
pımıza, yani ülkemizin, çocuklarımızın, 
gençlerimizin geleceğine yatırım yapan, 
bu alanda gayret gösteren bütün vatandaş-
larımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. 
Eğitim noktasında, bizler de hükümet 
olarak çalışmalarımızı asla hız kesmeden 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Bakın, yola çıkarken dedik ki: Eğitim, sağ-
lık, adalet, emniyet… Türkiye’yi bu dört te-
mel üzerinde yeniden inşa edeceğiz dedik 
ve hamdolsun bu noktada çok önemli me-
safe de kat ettik. Özellikle eğitim konusun-
da verdiğimiz her sözün arkasında dur-
duk, her sözümüzü, her vaadimizi yerine 
getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Bizim 
iktidarımızla birlikte eğitimde imkânsızlık 
bir mazeret olmaktan çıktı, zira her türlü 
imkânı, okulsa okul, kitapsa kitap, burs ise 
burs, gerçekten okumak için gereken her 
türlü imkânı bizler öğrencilerimize, velile-
rimize sağlıyoruz.

Bu bizim en temel ödevimizdir, biz bu 
ödevi kutsal bir görev addediyoruz. Bugün 
geldiğimiz nokta, hükümetimizin eğitim 
konusunda ne kadar samimi, ne kadar 
gayretli, ne kadar başarılı bir performans 
ortaya koyduğunu açıkça gösteriyor. Sa-
dece, birkaç örneği burada sizlerle paylaş-
mak istiyorum: Eğitime ayrılan bütçeyi 
birinci sıraya yerleştirdik. Eğitim şu anda 
bütçeden en yüksek payı alan kalem haline 
geldi. 2002 yılında 7.5 milyar TL olan MEB 
Bütçesi 2009 yılında 27.5 milyar TL’ye 
yükseltildi. Böylece 2002 yılına göre yüzde 
267’lik artış sağladık. 7 yıl içerisinde ilk ve 

ortaöğretim öğrencilerine tam olarak 739 
milyon 218 bin 434 adet ders kitabını üc-
retsiz dağıttık. 2009-2010 Eğitim-Öğretim 
yılında da 182 Milyon adet ücretsiz ders 
kitabını öğrencilerimize dağıtıyoruz. 2003 
yılından bugüne kadar toplam 133 bin 
dersliğin yapımını tamamlayarak, eğitim-
öğretimin hizmetine sunduk.

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 
hatta yükseköğretimdeki okullaşma oran-
larında geçmişle mukayese edilmeyecek 
oranlarda artışlar kaydettik. Bütün sevi-
yelerdeki okullaşma oranlarının toplamı, 
yani brüt okullaşma oranı 2002 yılında 
yüzde 27 iken 2008-2009 eğitim yılında 
yüzde 44’e yükselmiştir. Şunu da gurur-
la ifade etmek istiyorum: Derslik başına 
düşen öğrenci sayılarında, 9.Kalkınma 
Planında, Genel Ortaöğretimde hedef 30 
öğrenci olarak yer alıyordu. Yani hedefi-
miz, 20013 sonu itibariyle derslik başına 
30 öğrenci seviyesine ulaşabilmekti. Bu 
hedefi, 5 yıl öncesinden tutturduk, hatta 
daha aşağılara çektik. 2008-2009 eğitim-
öğretim yılında bu derslik başına düşen 
öğrenci sayımız 29 olarak gerçekleşti. Şim-
di ilköğretimde de; bu rakamı 36’dan 32’ye 
çektik, böylece 2013 hedefimize, yani 30 
öğrenci hedefine her geçen gün daha da 
yaklaşıyoruz.

Yine gurur duyduğumuz konulardan bi-
risi de kız çocuklarımızın okullaştırılma-
sı… 2003 yılında başlatılan “Haydi Kızlar 
Okula” kampanyası kapsamında bugüne 
kadar 350 bin çocuğumuzun, evladımızın 
okulla buluşmasına vesile olduk. 8 Derslik 
ve üzeri tüm okullarımıza 28 bin 939 bili-
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şim teknolojisi sınıfı kurduk. Bu çerçevede 
illerimize 722 bin 240 bilgisayar gönder-
dik. Üniversitesiz ilimiz kalmayacak he-
defi doğrultusunda, sade 6 yıl içinde 41’i 
Devlet, 22’i vakıf üniversitesi olmak üzere 
toplam 63 yeni üniversite kurduk. 

Eğitim noktasında hiçbir imkanı ötelemi-
yor, hiçbir fırsatı ertelemiyoruz. Hiçbir 
evladımızın, “okul yoktu, para yoktu, yol 
yoktu, kitap, defter, kalem yoktu” diyerek 
eğitim imkanından uzak kalmasına asla 
ve asla göz yummuyoruz. Hayatın telafi-
si yoktur. Bizim neslimizden çok kişi ne 
yazık ki eğitim imkanları olmadığı için, 
maddi imkanları olmadığı için eğitim 
imkanlarından uzak kaldılar. Biz, bunu 
gelecek nesillere yaşatmak istemiyoruz. 
Türkiye’nin hedefi, demokrasisiyle, huku-
kuyla, insan haklarıyla, özgürlükleriyle, 
eğitim ve sağlık sistemiyle, ekonomisiyle, 
milli geliriyle, sanayisiyle, ticaretiyle, hep-
sinden önemlisi birlik ve beraberlik içinde 
21’inci yüzyıla damgasını vurmaktır. Bü-
tün çabamız, çocuklarımızın, vatandaşları-
mızın gurur duyacağı, huzurla yaşayacağı 
bir ülkeyi tesis etmektir.

Çok boyutlu olarak, eş zamanlı olarak, 
Türkiye’yi her alanda büyütecek, yücel-
tecek ve muasır medeniyetler seviyesine 
ulaştıracağız. Bir yandan eksikleri gidere-
cek, bir yandan noksanları telafi edecek, 
bir yandan da inşallah mükemmel bir gele-
ceği hep birlikte inşa edeceğiz. Son 7 yılda 
Türkiye’nin kaydettiği başarı, Türkiye’nin 
ulaştığı seviyeler, aydınlık, arzu ettiğimiz 
bir geleceğin de müjdecisidir. Yeter ki 
Türkiye’ye inanalım, yeter ki birbirimize 

inanalım, birbirimize güvenelim… Biz 
elele verirsek, biz gönül birliği, el birliği, 
kader birliği yaparsak, hiçbir güç bizi 
Allah’ın izniyle yolumuzdan döndüremez. 

Sözlerime burada son verirken, Milli Eği-
tim Bakanlığımız ve İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası arasında imzalanan 5’inci 
Protokol’ün bir kez daha hepimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel ve 
anlamlı hizmetleri Türkiye’ye, evlatlarımı-
za kazandıran İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’na, onun değerli yöneticilerine, 
emek ve katkı verenlere bir kez daha te-
şekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili gençler… değerli misafirler… Sizleri 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, bu anlam-
lı iftar yemeğine hoş geldiniz diyorum.

Sözlerimin başında ,  Öğrenci Seçme 
Sınavı’nda gösterdiğiniz başarılardan ötürü 
tek tek her birinizi kutluyorum. İnşallah, 
“başlamak, bitirmenin yarısıdır” prensi-

bince üniversitede de büyük başarılar elde 
edecek, okuduğunuz fakültelerden üstün 
derecelerle mezun olacaksınız… Biliyorum, 
birçoğunuzun annesi, babası yanınızda 
değil… Onların ilgisinden, onların sevgi-
sinden, onların kanatlarından yoksun bir 
şekilde hayata hazırlanıyorsunuz. Daha 
hayatınızın ilk yıllarında zorluklarla baş et-

Ankara | 1 Eylül 2009

Yetiştirme Yurdu Çocuklarıyla 
İftar
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meyi öğrendiniz, birçok zorluğa göğüs ger-
diniz ve önünüze çıkan engelleri aşmasını 
bildiniz. Gönül isterdi ki, hiçbir yavrumuz, 
hiçbir insanımız, anne şefkatine, baba şef-
katine ihtiyaç duyduğu bir zamanda anne 
ve babasından uzakta kalmasın. Ancak 
takdir-i ilahi böyle buyurmuş, hepimizin 
ayrı bir hayat hikâyesi var, hepimiz ayrı bir 
imtihana tabiyiz. 

Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum: 
Benim anlayışıma göre, bir çocuğun yeri 
elbette devlet kurumları değil, baba oca-
ğıdır, anne kucağıdır. Atalarımız “Ana gibi 
yar olmaz” demişlerdir, ailenin kutsallığına 
vurgu yapmışlardır. Evlerimize “baba ocağı” 
dememiz, babalarımızı “evin direği” olarak 
isimlendirmemiz kültürümüzün temel 
referansıdır. Bir anne sıcaklığının, bir baba 
şefkatinin, yani bir aile ortamının sağladığı 
huzuru, özgüven duygusunu, hiçbir kurum 
tam olarak sağlayamaz. Bunun için aile 
kavramının bizim kalplerimizde, bizim 
gönüllerimizde, bizim hayat felsefemizde, 
siyasetimizde çok özel, çok anlamlı bir yeri 
var. Aile en mukaddes varlığımızdır. Toplu-
mumuzun temel taşıdır.

Genç nesillerin, sizlerin ardından gelen ço-
cukların bu eksikliği hissetmemesi için çok 
yoğun gayret gösteriyoruz. Aileye Dönüş ve 
Aile Yanında Destek Projesini başlattık, her 
bir yavrumuz için ailelerine 380 TL destek 
ücreti ödüyoruz. Bu sayede salt ekonomik 
sebeplerde ailesinden kopmak zorunda ka-
lan binlerce yavrumuz yeniden anne baba-
sına kavuştu. Bugün itibarıyla 6 bin çocuğu-
muz desteklenerek ailelerine kavuşturuldu. 
Ayrıca bu çocuklarımız meslek elemanları 

tarafından aileleri yanında takip ediliyor. 
Ayrıca 2008 yılı sonu itibarıyla korunma 
altına alınmadan, yani hiç yurt ve yuvalara 
yerleştirilmeden, 18 bin 81 çocuğumuzu da 
aile yanında destekledik. 2009 Yılı Temmuz 
ayı itibariyle bu konumda olan 17 bin 654 
çocuğumuz aile veya yakınları yanında des-
tekliyoruz. Tam 10 bin 110 çocuğumuzun 
evlat edindirilmesine öncülük ettik. Halen 
1.127’ye çocuğumuza Koruyucu aile yanın-
da bakım hizmeti veriyoruz. 

Yurt ve yuvalarımızda kalan çocuklarımı-
zın kendilerini aile ortamı içinde hissede-
bilmeleri için koğuş sistemini değiştirdik, 
en fazla 10-12 çocuğumuzun barınacağı 
bağımsız binalardan oluşan Sevgi Evleri 
projesine hız verdik. Bu kapsamda ülke 
genelinde 100 sevgi evi açıldı, halen 978 ço-
cuğumuza bu evlerde bakılıyor. Bunun gibi 
daha pek çok uygulamayı hizmete aldık. 

Hepsini burada sıralamam mümkün değil, 
ancak şunu da ilave etmek zorundayım: 
Ailesi olmayan çocuklarımıza da, yurt ve 
yuvalarda en iyi imkânları sağlamak için 
elimizden gelen her türlü gayreti göste-
riyoruz. Bakınız, yurtlarımızdaki fiziksel 
koşullar iyileştikçe, üniversiteyi kazanma 
oranında da ciddi bir artış oluyor. Bunu bir 
örnekle izah etmek istiyorum: 2002 yılında 
Yetiştirme yurtlarımızda kalan gençleri-
mizden, 193’ü üniversite sınavında başarılı 
olmuş iken, 2007’de bu sayı 409’a yükseldi. 
2009 yılında da 284 öğrencimiz üniversite-
yi kazandı, böylece başarı oranı yüzde 75’e 
ulaştı. Türkiye’nin tüm gençleri, okumak 
isteyen, üniversite eğitimi görmek isteyen 
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tüm öğrencileri için yatırımlarımızı hızla 
sürdürüyoruz.

Biliyorsunuz, son 7 yıl içinde tam 63 yeni 
üniversite kurduk. Türkiye’de üniversitesi 
olmayan şehir bırakmadık. Üniversite öğ-
rencilerinin burs imkanlarını, barınma im-
kanlarını artırdık, öğrencilerimizin önün-
deki engelleri tek tek kaldırdık. Yetiştirme 
Yurdu öğrencileri için ise kapıları ardına 
kadar açtık. Yetiştirme yurtlarında yetişip 
üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarımıza 
kayıtsız şartsız alınıyor, ücretsiz olarak ba-
rındırılıyor. Bu şekilde sadece 2009 yılında 
tam 600 öğrencimiz yurtlarımıza yerleş-
tirildi. Yine bu öğrencilerimize ödenen 
günlük beslenme yardımını ciddi ölçüde 
artırdık. 2002’de 3.5 TL olan beslenme 
yardımı bugün tam 10.6 TL’ye ulaştı. Burs 
noktasında yine bu öğrencilerimize öncelik 
tanıyoruz. Son 6 yılda bu şekilde 1.370 öğ-
rencimize burs verdik.

Kısacası, yetiştirme yurdu çocukları ile 
eğitim arasında hiçbir engelin bulunmasını 
istemiyor, bu noktada hiçbir mazeret tanı-
mıyoruz. Şunu asla unutmayın, sizler bizim 
çocuklarımızsınız, bizim sorumluluğumuz 
altındasınız. Bu yükü hiç kimse taşımıyor-
sa bile, bizzat ben, bu yükün sorumluluğu 
altındayım. Sorumluluğunu üstlendiğimiz 
hiçbir çocuğumuzu boynu bükük bırakma-
dık, bırakmayacağız… Bize emanet edilen, 
bizim emanet aldığımız hiçbir çocuğumu-
zun başını öne eğdirmeyiz. Devletimizin 
imkânları doğrultusunda her türlü imkânı 
seferber eder, her türlü fırsatı ayağınıza ge-
tirmeye özen gösteririz.

Sevgili arkadaşlarım… sevgili kardeşlerim…

Bugün, şunu gururla söyleyebilirim ki, yurt 
ve yuvalarda kalan çocuklarımız, maddi 
imkânlar bakımından asla bir yoksunluk, 
bir yoksulluk içinde değillerdir… O yüzden 
sizlerden ricam, asla ve asla bir yoksunluk, 
bir yoksulluk hissine kapılmayın… Asla 
ve asla özgüveninizi yitirmeyin. Karşınıza 
çıkan her engele “Ben bunun üstesinden 
gelirim, ben bu engeli aşarım, ben bunu 
başarırım” diye bakın. İşte sizler, bugün bu-
rada bulunan siz değerli kardeşlerim, her 
türlü engeli aşarak bu seviyelere ulaştınız, 
üniversite okuma aşamasına geldiniz. İna-
nıyorum ki çok kısa bir süre içinde üniver-
site eğitimini de başarıyla tamamlayacak ve 
çalışma hayatında yerlerinizi alacaksınız. 

Sizler, yaşıtlarınıza göre çok daha fazla 
hayat tecrübesine sahipsiniz. Bu tecrübeyi, 
üniversite eğitimi boyunca artırmanızı, 
pekiştirmenizi bil hassa rica ediyorum. 
Bu şekilde, okullarınızı bitirdiğinizde, iş 
hayatına da bir adım önde başlayacağınıza 
gönülden inanıyorum. Bu düşüncelerle, 
ÖSS’de edindiğiniz başarı dolayısıyla siz-
leri bir kez daha tebrik ediyor, üniversite 
eğitiminizde sizlere başarılar diliyorum. 
Sizlerin bu başarıya ulaşmasında emeği 
olan öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi, uz-
manlarımızı, her kademedeki tüm arkadaş-
larımızı da tebrik ediyor, onlara da teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, başarınızı ödüllendiren 
tüm kurumlarımıza, sizleri teşvik eden tüm 
yöneticilerimize de bu vesileyle şükranla-
rımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli Ankaralılar… sevgili vatandaşla-
rım… çok değerli katılımcılar… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, bugün hiz-
mete aldığımız 10 hava ambulans helikop-
terimizin, hem illerimize, hem de ülkemi-
ze, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yaklaşık bir yıl önce, 28 Ekim 2008 tari-
hinde ilk ambulans helikopter hizmetini 

burada, Ankara’da devreye almıştık. 
Bugüne kadar, bir yıl içinde, Ankara ile 
birlikte 6 ilimiz daha ambulans helikop-
ter hizmetiyle tanıştı ve bir yıl boyunca 
vatandaşlarımız bu hizmetten istifade 
ettiler. Şimdi, bu törenle birlikte, 10 he-
likopteri daha devreye alıyor ve sayıyı 
17’ye çıkarıyoruz. Ankara’da 1 helikopter 
ambulansımız vardı, bugün Ankara’ya bir 

Ankara | 2 Eylül 2009

10 Hava Ambulans Helikopterinin 
Hizmete Alım Töreni
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tane daha kazandırıyoruz. Aynı şekilde, 
İstanbul’da 1 hava ambulansımız vardı, 
bugün orada da bir tane daha yeni am-
bulansımız hizmete giriyor. Ankara ve 
İstanbul’la birlikte, Adana, Afyon, Bursa, 
Çanakkale, Konya, Samsun, Trabzon ve 
Van illerimiz de ilk defa hava ambulan-
sıyla tanışıyor. Bu 10 ambulansımızın, bu 
şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Burada bir güzel haberi daha sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Eylül ayı içinde 
iki hava ambulans uçağımızın daha alım 
ihalesini gerçekleştiriyoruz. Böylece, 
yurtiçi ve yurtdışı uzun mesafe hasta 
nakillerini de başarıyla yapmaya başla-
yacağız. Sağlık noktasında, bilimin, tek-
nolojinin, en yeni gelişmelerin anında 
ülkemize transferi için hiçbir imkandan 
kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Çünkü dev-
let, milleti için vardır. Devlet vatandaşı 
için vardır. Her zaman ifade ettiğimiz 
gibi, insan yüceldikçe devlet yücelir. 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun, va-
tandaşın bir ihtiyacı olduğunda, devletin 
tüm imkanlarıyla oraya koşmasını ve o 
ihtiyacı en iyi şekilde yerine getirmesini 
hedefliyoruz.

Çok kar yağdı, yollar kapandı… Bu bir 
mazeret değil. Yol yok, ulaşım yok… Bu 
bir mazeret değil… Benzin yok, mazot 
yok, araç yok… Bunlar da mazeret değil… 
Benim vatandaşımın ihtiyacı olduğun-
da, bu helikopter ambulanslar hemen 
harekete geçiyor, dağları, tepeleri aşıyor, 
hastanın yanı başına ulaşıyor ve o hasta-
yı gitmesi gereken yere en hızlı şekilde 

ulaştırıyor. Bu hizmet gelişmiş ülkelerde 
varken, benim ülkemde olmaması asla 
kabulleneceğimiz bir durum olamazdı, 
nitekim 2008’den itibaren bu hizmeti 
Türkiye’ye taşıdık ve başarıyla uygulu-
yoruz.

Geçmişte yaşananları lütfen hatırlayın… 
Kaza oluyor, saatlerce ambulans bek-
leniyor. Köy yolları kardan kapanıyor, 
günlerce, aylarca ne doktor, ne hemşire, 
ne ebe, ne de bir sağlık aracı köylerimize 
ulaşamıyor. Anneler kızakların üzerinde 
doğum yapıyor, hastalar binbir cefayla, 
köpeklerin, katırların çektiği kızakların 
üzerinde hastanelere ulaşmaya çalışıyor. 
Vatandaş kalp krizi geçiriyor, saatler 
geçtikten sonra müdahale yapılıyor ve 
maalesef geç müdahale yapıldığı için 
hasta ya hayatını kaybediyor, ya da sakat 
kalıyor. Ne yazık ki, birçok alanda ol-
duğu gibi bu alanda da ülkemiz yıllarca 
mahrumiyet içinde kaldı.

Çok şükür, kısa zaman içinde Türkiye’nin 
bu manzarasını değiştirdik. Sağlık siste-
mini tamamen elden geçirdik, yeni bir 
anlayışla, yeni bir yaklaşımla meseleye 
eğildik ve sağlıkta adeta sessiz bir devri-
me imza attık. Cumhuriyet tarihimizin 
bu alandaki en büyük değişim programı 
olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 
biz başlattık. Her ilimizde, hastane sayı-
larını, yatak sayılarını, doktor, hemşire, 
sağlık görevlisi sayılarını, ambulans 
sayılarını kat kat artırdık. Artık hiçbir 
hasta hastanelerde rehin bırakılmıyor. 
Artık hiçbir hasta, hastane kapılarından 
döndürülmüyor. Artık SSK’lı, Bağkur’lu 
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vatandaşım ayrı bir devletin vatandaşıy-
mış gibi farklı muameleye, farklı işlemle-
re tabi tutulmuyor.

Hastaneleri birleştirdik, eczaneleri birleş-
tirdik. Benim vatandaşımdan ambulans 
için dahi ücret istiyorlardı, bugün ise bu 
ambulans hizmetlerinden bütün vatan-
daşlarımız ücretsiz yararlanabiliyor. 112 
Acil Yardım hizmetini yaygınlaştırdık, 
hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya başla-
dık. Sağlık sistemimizi çağın gereklerine, 
ülkemizin gerçeklerine ve insanımızın 
ihtiyaçlarına uygun hale getirmek nokta-
sında çok önemli adımlar attık. Bunları 
hem hastalarımız için hem de zor şartlar 
altında çalışan kıymetli sağlık personeli-
miz için yaptık. 

Türkiye’nin sağlık sistemini geliştirmeye, 
büyütmeye, yaygınlaştırmaya aynı hızla 
ve aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hiç-
bir mazerete sığınmadan, hiçbir engel 
tanımadan, 780 bin kilometre kare vatan 
sathındaki her bir vatandaşımıza sağlık 
hizmetlerini en hızlı şekilde ulaştırmanın 
gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. 

7 yıl önce, iktidara yürürken dedik ki: 
Türkiye’yi 4 temel üzerinde yeniden inşa 
edeceğiz… Eğitim, sağlık, adalet ve emni-
yet… Çünkü bu 4 temeli sağlam şekilde 
inşa edemezsek, ne ekonomide, ne iç 
politikada, ne dış politikada başarı elde 
edemezdik. Benim vatandaşım, ülkenin 
neresinde yaşıyor olursa olsun, eğitim 
hizmetlerine eşit, adil, hızlı şekilde ulaşa-
bilecek. Benim vatandaşım, aynı şekilde, 
sağlık hizmetlerine ulaşabilecek; ihtiyaç 

hissettiğinde sağlık hizmetlerini yanı 
başında bulabilecek. Yine benim vatanda-
şım, adalet noktasında, emniyet noktasın-
da, kendisini huzur içinde, güven içinde 
hissedecek. Bunların sağlanmadığı bir 
ortamda, bunların sağlanamadığı bir sis-
temde ilerlemenin, kalkınmanın, refahın, 
huzurun mümkün olmadığına, olamaya-
cağına inandık.

Hamdolsun, 7 yılda bu 4 temele ilişkin, 
milletçe hepimizi sevindiren büyük başa-
rılara imzamızı attık. Bakınız, şu nokta-
nın da altını özellikle çizmek istiyorum: 
Şu 7 yıllık süreçte, başta eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet olmak üzere, her alan-
da attığımız adımlar, devlet millet kaynaş-
masında çok somut neticeler doğurdu. 
Milletin devletine daha fazla sahip çık-
ması, devletinin ideallerine, hedeflerine 
daha fazla sahip çıkması bu sayede oldu. 
Bu sayede büyüdük, bu sayede ekonomi-
de tarihi başarılar elde ettik, bu sayede 
dünya genelinde itibarlı bir ülke konumu-
na yükseldik. Devletle millet aynı yöne 
baktığında, çözülemeyecek hiçbir sorun 
olamaz dedik, devletle millet kaynaştığın-
da, ulaşılamayacak hiçbir hedef yoktur 
dedik. Vatandaşımız, daha, “Nerede bu 
devlet” diye sormadan, sormaya fırsat 
bulamadan biz oraya yetiştik ve vatanda-
şımızın elinden tuttuk.

İşte bunu muhafaza ettiğimiz sürece, 
Türkiye çok daha aydınlık günlere ulaşa-
caktır. Bundan hiç ama hiç şüpheniz ol-
masın. Yeter ki kardeşliğimizi muhafaza 
edelim. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi, 
bütünlüğümüzü muhafaza edelim. Yeter 
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ki, devlet millet kaynaşmasını, devlet 
millet dayanışmasını muhafaza edelim. 
Yeter ki birbirimize güvenelim, yeter ki 
kendimize güvenelim… İnanın, bugün 
elde ettiğimiz sonuçlardan çok daha iyi-
lerini elde ederiz. Ben, yarınların Türkiye 
için çok daha aydınlık, çok daha müreffeh 
olduğuna gönülden inanıyorum. Bu anla-
yışla, bu aşkla çalışmaya devam edeceğiz. 
Her alanda milletimize en iyiyi, en güzeli 
taşımaya devam edeceğiz.

Ben bu duygularla konuşmama son ve-
rirken, hizmete aldığımız 10 hava am-
bulansımızın, Ankara, İstanbul, Adana, 
Afyon, Bursa, Çanakkale, Konya, Samsun, 
Trabzon ve Van’daki kardeşlerimize, bu 
iller merkez olmak üzere çevre illerdeki 
vatandaşlarımıza bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. Bütün vatandaşlarımı-
za kazasız belasız günler, sağlıklı, sıhhatli 
günler diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… sizleri sevgiyle… 
muhabbetle selamlıyor… Bu anlamlı iftar 
buluşmasında sizlerle birlikte olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ederek sözlerime başlıyorum.

Türkiye’nin huzuru ve güvenliği nokta-
sında son derece özverili ve önemli bir 
çalışma yürütüyorsunuz. Fedakarlık ve 
kahramanlıkla yürüttüğünüz tüm hizmet-
ler için ülkem ve milletim adına sizlere 

şükranlarımı sunuyorum. Aramızda bu-
lunan kursiyer arkadaşlarımıza da, hem 
aldıkları eğitim sürecinde, hem de vazifeye 
atıldıklarında üstün başarı dileklerimi ile-
tiyorum.

Yine bu vesileyle, Özel Harekat polisle-
rimiz başta olmak üzere tüm güvenlik 
güçlerimiz arasından şehit düşen kardeş-
lerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazile-
rimize şükranlarımı sunuyorum. Ne denli 

Ankara | 10 Eylül 2009

Özel Harekat Polisleri ile İftar
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zor şartlar altında vazife yapmakta oldu-
ğunuzu, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği 
için ne denli büyük özveride bulunduğu-
nuzu çok iyi biliyorum. Ancak, bu özverili, 
disiplinli, fedakar çalışmalarınız karşılı-
ğında, milletimizin takdirini, beğenisini 
ve şükranlarını kazandığınız da bir gerçek. 
Sizler, tüm polis kardeşlerimizle birlikte 
ülkemizin, milletimizin gururu bir teşkila-
tın, Emniyet Teşkilatının mensuplarısınız. 
Sizlerle her zaman övündüğümüzü ve her 
zaman övüneceğimizi bilmenizi isterim. 

Hem arazi, hem de nüfus olarak büyük ve 
yoğunluklu bir ülkeye sahibiz. Ne yazık ki, 
yıllar boyunca çözülmeyen, çözülemeyen, 
hasıraltı edilen, ötelenen, ertelenen birçok 
sorun, asayiş meselesi olarak geri döndü 
ve Türkiye’nin uzun yıllar gündemini işgal 
etti. Ekonomideki atalet, Türkiye’nin eko-
nomik büyümesini olumsuz etkilediği ka-
dar, sosyal yapıyı da olumsuz etkiledi. Dış 
politikadaki başarısızlıklar, Türkiye’nin 
itibarını zedelediği gibi, bölgesel ve küre-
sel ağırlığını da yıprattı. Sosyal meselelere 
karşı duyarsızlık, göç gibi, konut gibi, 
çevre gibi meselelere karşı ilgisizlik, suç 
olarak, terör olarak sosyal dokuyu zedele-
meye başladı.

Kısacası, Türkiye’nin her meselesi, bir 
yumak gibi, bir çığ gibi döndü dolaştı ve 
güvenlik güçlerimizi ilgilendiren bir asayiş 
ve güvenlik meselesi haline geldi. Biz, 7 yıl 
önce iktidarı devralırken, Türkiye’nin me-
selelerinin birbiriyle yakından alakalı oldu-
ğuna, birbirinin içine geçtiğine, birbirinden 
neşet ettiğine inanarak kendimize bir yol 
haritası çizdik. Terörle mücadeleyi demok-

ratikleşmeden, demokratikleşmeyi ekono-
miden, ekonomiyi dış politikadan, dış po-
litikayı iç politikadan ayrı gayrı görmedik. 
Tüm bu alanlardaki başarıların birbirini 
yücelteceğine, birbirini destekleyeceğine 
inandık ve her birini topyekun kucaklayan 
bir anlayışla kollarımızı sıvadık.

Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin kay-
naklarını tek bir alana hasretmek yerine, 
eşit ve adil biçimde tüm sorunlara yaydık 
ve son derece başarılı niteceler aldık, al-
maya da devam ediyoruz. Yıllar boyunca, 
demokrasi ve özgürlük ile güvenlik birbi-
rinin zıddı, birbirinin alternatifi gibi gö-
rüldü. Birine yoğunlaşırken diğeri ihmal 
edildi. Oysa biz, bu iki kavramın birbirinin 
alternatifi olmadığına inandık, aradaki 
hassas çizgiyi muhafaza ettik, hem demok-
ratikleşmede, hem terörle mücadele etkin 
ve başarılı bir istikamet izledik. Bu süreç-
te, tüm güvenlik teşkilatlarımız, polisiyle, 
askeriyle jandarmasıyla tüm güvenlik 
birimlerimiz etkin ve özverili çalışmalar 
yürüttüler. Türkiye’nin bugün ulaştığı se-
viyelerde sizin harcınızın, sizin emeğiniz 
ve alın terinizin çok büyük katkıları var. 
Bunun için de özellikle her birinize teşek-
kür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Her biriniz, Türkiye’nin kriz noktalarında, 
özellikle de terörün yoğunlaştığı bölgeler-
de etkin görevler yaptınız, yapıyorsunuz. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde-
ki fotoğrafı en iyi görebilen kesimin sizler 
olduğuna inanıyorum. Nitekim bir ay 
önce başlattığımız, Milli Birlik Projesi adı 
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altındaki demokratik açılım süreci de, siz-
lerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığımızın 
koordinatörlüğünde yürütülüyor. Terörü 
doğuran sebepler ve terörü bitirmeye yö-
nelik çözüm önerileri noktasında her biri-
nizin engin bir birikim ve tecrübeye sahip 
olduğunuzu biliyorum. Sürecin güvenlik 
boyutuyla ilgili olarak sizlerin bilgi ve 
tecrübelerinden de istifade etmeye devam 
edeceğiz.

Son bir ay içinde bizzat ben ve arkadaşla-
rım defaatle vurguladık: Bu süreç, terörle 
mücadelede yaşanan zafiyetin ve acziyetin 
bir sonucu değildir. Hükümet ve devlet 
olarak terörle çok etkin ve başarılı bir mü-
cadele yürüttük, yürütüyoruz. Eğer bugün 
demokratik açılım sürecini başlattıysak, 
bunda başarılı bir şekilde yürütülen ça-
lışmaların büyük bir etkisi vardır. Çok 
boyutlu olarak sürdürdüğümüz çalışmalar 
neticesinde “tarihi fırsat” olarak adlan-
dırılan bir ortam oluşmuştur. Bu sürecin 
dinamikleri tamamen yerlidir, bize aittir, 
bizim irademizin bir tezahürüdür. Terörle 
etkin bir mücadele yürütülmüştür ve yü-
rütülmektedir. 

Ancak herkesin vurguladığı gibi terörle 
sadece güvenlik tedbirleriyle ve askeri 
yöntemlerle baş etmek mümkün değildir. 
Meseleyi çok boyutlu olarak ele almak, her 
alanda etkin çalışmalar yürütmek gereki-
yor. İşte bugün bizim yapmaya çalıştığımız 
budur. Yürüttüğümüz çalışmalara şiddetle 
karşı çıkanlar, bir yandan da “akan kanı 
durdurun” mesajı veriyorlar. İşte bugün 
bizim yapmaya çalıştığımız tam da budur. 
Anneler şehit tabutları başında gözyaşı 

dökmesin, yürekler dağlanmasın, genç 
fidanlar toprağa düşmesin istiyoruz. İşte 
bugün bizim yürüttüğümüz çalışmalar 
tam da bunu sağlamak içindir.

Hem sorunu bu günlere taşıyan dünkü 
söylemlere, dünkü politikalara alkış tu-
tup, hem de sorunun çözülmesini istemek 
büyük bir yanlış olur. Hamasetle, bağırıp 
çağırmakla, meydan okumakla bu işler dü-
zelseydi, bugüne kadar düzelirdi. Bugün 
herkesime düşen sağduyuyla, metanetle, 
aklıselimle hareket etmektir. Süreç içinde, 
bizim sabrımızı, metanetimizi, dayanma 
gücümüzü sınamaya çalışanlar olabilir. 
Tahriklerle, ya da tahrip edici açıklama-
larla süreci baltalamaya çalışanlar olabi-
lir. Bunlar karşısında soğukkanlı olmak, 
sabırlı olmak, dayanıklı ve dirençli olmak 
zorundayız.

Hiç kimse kendisini şunun ya da bunun 
temsilcisi, sözcüsü, hak arayıcısı gibi 
göstermeye kalkmasın. Bu milletin top-
yekun temsilcisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. Hele hele, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti’nin, ya da Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin bir terör örgütünü ya da 
teröristleri muhatap alması, onlarla mü-
zakereye oturması asla ve asla söz konusu 
olamaz. Bizim muhatabımız, topyekun, 71 
buçuk milyon Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşıdır. Bunun dışında bir muhatap kabul 
etmedik, etmeyiz.

Bu sorunu milletimizin arzuları, milleti-
mizin beklentileri, milletimizin istekleri 
doğrultusunda çözeceğiz. Bu süreçte rol 
kapmaya, kendisine siyasi rant elde etme-



Recep Tayyip ERDOĞAN

32

ye, kendi varlığını tescil ettirmeye yönelik 
girişimler, istismardan öteye geçemeye-
cektir ve sonuca da hiçbir olumlu katkı 
sağlamayacaktır. Bakın, biz yola çıkarken 
dedik ki: Anneliğin ideolojisi yoktur, anne-
liğin sağcılığı, solculuğu yoktur. Bizim bu 
süreçte, annelerin göz yaşını dindirmek-
ten başka bir gayemiz yok ve olamaz da. 
Özel Harekat polislerimizin, yol arkadaşla-
rını, gönüldaşlarını, hemen yanı başların-
da şehit verdiklerini ben çok iyi biliyorum. 
Bu psikolojiyi sizler çok iyi biliyor, çok iyi 
tanıyorsunuz. Aziz şehitlerimizin aileleri-
nin hissettiği acıya en yakından sizler şahit 
oldunuz, oluyorsunuz.

Bu acının dindirilmesi, bu göz yaşının din-
dirilmesi siyaset malzemesi yapılabilir mi? 
Akan kanın durdurulması, siyasi istismar 
aracı yapılabilir mi? Ay yıldızlı bayrağımı-
za sarılı tabutlar üzerinden siyaset üretile-
bilir mi? Meclis’te daha önce de söyledim. 
Ben şehidimin bir damla kanını, 550 
milletvekilliğine değişmem. Biz, bu süreci 
siyasi mülahazalarla, hesaplarla değil, bü-
yük bir insani ve vicdani sorumluluk duy-
gusuyla yürütüyoruz. Sorunun devamını 
arzulayanlar, çözümün karşısında duran-
lar, süreci baltalamaya çalışanlar yaşanan 
acının sorumluluğuna ortak olmaktan 
kurtulamazlar. Döktükleri timsah gözyaş-
ları milletimizin gözyaşlarını dindirmez. 
Attıkları hamaset nutukları milletimizin 
yüreğindeki acıyı soğutmaz.

Değerli arkadaşlarım, şunu çok iyi bilme-
nizi istiyorum: Son derece halis bir niyetle, 
son derece samimi bir niyetle yola çıktık. 
Hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi 

mağdur etmeden, kardeşlik iklimini ülke-
mizde yeniden ve sarsılmaz şekilde inşa 
etmek için yola çıktık. Açık söylüyorum: 
Bizden öncekilerin yaptığı gibi, durumu 
idare edebilir, öteleyebilir, görmezden ge-
lebilir, idare-i maslahatla günümüzü geçi-
rebilirdik. Nitekim bizden öncekiler bunu 
yaptılar… Ama sonuç, sorunun daha da 
büyümesi, karmaşık bir hal alması, girift 
bir yapıya kavuşması, çözüm umutlarının 
daha da azalması oldu. Biz ise, elimizi 
taşın altına koyduk, risk aldık, ama daha 
da karmaşık hale gelmeden, daha da çö-
zümsüz hale gelmeden bu meseleyi tarihe 
gömelim istedik. Milletimiz daha fazla acı 
çekmesin, devletimiz daha büyük risklerle 
karşılaşmasın, ülkemiz daha ciddi tehdit-
lere maruz kalmasın istedik.

25 yıl önce bu mesele iyi görülseydi, iyi 
analiz edilseydi, o zaman çözüm yolları 
aransa ve bulunsaydı, on binlerce insanı-
mızı biz terör nedeniyle kaybetmeyecektik. 
Bundan 25 yıl sonra, 50 yıl sonra, bizden 
sonra gelecek nesillerin bizimle ilgili bu 
noktada eleştiride bulunmasına gönlümüz 
razı olmaz, olamaz. Bu sorunu çözeceğiz. 
Hep birlikte çözeceğiz. Suhuletle çözece-
ğiz, samimiyetle çözeceğiz. Bu süreçten, 
kardeşliğimizi pekiştirmiş olarak çıkaca-
ğız. Bu süreçten, güçlü bir Türkiye olarak, 
zincirlerini kırmış, şaha kalkmış, atılıma 
geçmiş bir Türkiye olarak çıkacağız.

Engellere rağmen, engellemelere rağmen, 
tahriklere rağmen bu süreci hayırla tama-
ma erdireceğiz. Bir kez daha ifade etmek 
durumundayım: Sabrımızı zorlayan, hissi-
yatımızı törpüleyen, sınırlarımızı test eden 
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girişimler, açıklamalar, eylemler olacaktır. 
Bu hilelere karşı uyanık olmak zorun-
dayız. Sabır ve sağduyumuzu muhafaza 
etmek durumundayız. Soğukkanlılığımızı 
yitirdiğimiz anda, bu sorundan beslenen 
kesimlerin oyununa geliriz ki, asla ve asla 
soğukkanlılığımızı yitirmeyeceğiz. Benim, 
sizlerden, tüm güvenlik teşkilatlarımızla, 
askerimizle, polisimizle birlikte, siz özel 
harekatçı kardeşlerimden de ricam, de-
mokrasi içinde, insan hakları çerçevesin-
de, hukuk içinde bu mücadeleyi aynı azim 
ve kararlılıkla sürdürmenizdir.

Bu noktada sizlere çok büyük görev düşü-
yor. Devlet millet kaynaşmasının sağlan-
masında sizler kilit rol üstlenmiş durum-
dasınız. Nerede görev yapıyor olursanız 
olunuz, milletimizle el ele vermeye, mille-
timizin gönlünü kazanmaya lütfen devam 
ediniz. Sizlerle iftihar ediyoruz, bu yeni 
süreçte de sizler bizim gururumuz olacak, 
milletimizin medarı iftiharı olmaya devam 
edeceksiniz. Bir kez daha sizlere şükranla-
rımı sunuyorum. Görevlerinizde başarılar 
diliyorum. Bu anlamlı buluşmayı sağlayan 
yöneticilerinize de teşekkürlerimi sunu-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ 
olunuz, var olunuz.
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Başbakan Erdoğan, Kayseri’de Seyit Bur-
hanettin Türbesi ve mezarlığında halka 
verilen iftara katıldı. İftarını vatandaşlarla 
birlikte açan Başbakan Erdoğan, burada 
halka hitaben yaptığı konuşmada demok-
ratik açılım sürecine değindi. Ramazan 
ayının önemine işaret eden Başbakan 
Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine 
değinerek şöyle konuştu:

“Sizlerin birliği, beraberliği, dayanışması 
bir paylaşım ayı olan mübarek Ramazanda 
iftar sofrasında en güzel şeklinle ortaya çı-
kıyor. Zaten bu milletin en önemli özelliği 
de bu değil mi? Bizi birbirine bağlayan en 
güzel unsurlardan bir tanesi bu kardeşlik 
bağı değil mi? Etnik noktada, hangi etnik 
unsura sahip olursa olsun biz Yunus’un 
pınarından su içmiş insanlarız ve yaradı-
lanı Yaradan’dan ötürü severiz. Kimseyi 

Kayseri | 5 Eylül 2009

Vatandaşlarla İftar
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makamından mevkiinden dolayı değil, 
parasından pulundan dolayı değil, rengin-
den dolayı değil, din, dil ırk, şu bu ayrımı 
yapmaksızın birbirimizi severiz. Aramıza 
fitne, ayrılık tohumları ekmek isteyenler 
bu güne kadar nasıl kendileri mahkum 
olduysa, nasıl kendileri emellerine ula-
şamadıysa Allah’ın izniyle bundan sonra 
da ulaşamayacaklardır. Ve biz bu güzel 
Ramazan ayında iyi niyetlerle attığımız bu 
adımları sizlerle beraber inşallah netice-
ye ulaştıracağız. Eğer biz bugün bir milli 
birlik projesi uyguluyorsak, eğer bugün 
bir demokratik açılım adımları attıysak, 
hedefimiz bu ülkede terör sorunu olmasın, 
hedefimiz bayrağımıza sarılı tabutlar gel-
mesin şehirlerimize. Derdimiz bu. Kimse 
bizim bu iyi niyetle attığımız adımları bir 
bölünme olarak göstermesin. Kimse bizim 
bu iyi niyetle attığımız adımları ayrımcılık 
olarak göstermesin. Ve bu ülkede bu sıkın-
tıları, bu sorunları yeni mi yaşamaya başla-
dık? 30 yıldır bunu yaşıyoruz. 30 yıldır bu 
ülkeyi yönetenler bu noktada ne yaptılar? 
Her türlü adımlar atıldı da ne yaptılar? 
Üzüntülerimiz hep devam etti mi? Gözyaş-
larımız hep devam etti mi? Annelerimizin 
o gözyaşlarını dindirebildiler mi? Hayır. 
Sadece laf ürettiler.”

Kendilerinin cesaretle bu işin üzerine 
gittiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, 
“Bir olacağız, beraber olacağız, diri ola-
cağız, hiç merak etmeyin” dedi. 780 bin 
metre karelik vatan toprakları üzerinde ül-
kenin bir bütün olduğunu ve asla bu vatan 
topraklarını böldürmeyeceklerini vurgula-
yan Başbakan Erdoğan, 71,5 milyon vatan 
evladının “Tayyip Erdoğan’ın kardeşi, hiç-

birini de birbirinden ayırmadığını” ifade 
etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Benim için Türk’ü de, Kürt’ü de, Laz’ı 
da, Çerkez’i de, Boşnak’ı da, Gürcü’sü de, 
Abhaza’sı da, kim varsa hepsi aynı. Hepsi-
ni aynı derecede seviyorum. Biz AK Parti 
iktidarı olarak hepsine aynı mesafedeyiz. 
Asla bir ayrım yapmayız. Neden? Çünkü 
hepsinin Yaradan’ı Yaradan’ımız. Yaradıla-
nı Yaradan’dan ötürü seviyoruz, seveceğiz. 
Ben bu noktada siz değerli kardeşlerime 
inanıyorum. Kayseri’nin güzel insanla-
rına inanıyorum. El ele vereceğiz, omuz 
omuza vereceğiz. Bizi bölmek, parçalamak 
isteyenlere ‘asla’ diyeceğiz. Çünkü biz yola 
çıkarken ‘bölgesel milliyetçilik yapma-
yacağız’, dedik. Biz yola çıkarken, ‘etnik 
milliyetçilik’ yapmayacağız’ dedik. Biz 
yola çıkarken, ‘dinsel milliyetçilik yapma-
yacağız’ dedik. Öyleyse 780 bin kilometre 
karelik vatan toprakları hepimiz için bizim 
vatanımız. 71,5 milyon vatan evladı Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birdir, 
bütündür ama hangi etnik unsurda olursa 
olsun onlara saygı göstereceğiz. Herkes 
birbirine saygı gösterecek. Bu Türk’tür, 
Kürt’tür, Laz’dır, Çerkez’dir demeyeceğiz. 
Hepsini Allah için seveceğiz.”

Dinsel milliyetçilik de yapmayacaklarını 
anlatan Erdoğan, hangi dinden olursa 
olsun, böyle bir ayrıma gidemeyecekleri 
kaydetti. Erdoğan, “En önemli, en büyük 
hoşgörü dini İslam’dır ve bizim dinimiz 
barış dinidir. Barış dini olan bizim dinimi-
zin mensupları olarak biz hoşgörüyü her 
zaman, her insana göstereceğiz ama aynı 
zamanda Türkiye laik, sosyal bir hukuk 
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devleti” diye konuştu. Laik devlet olma-
nın gereğinin, “tüm inanç gruplarına eşit 
mesafede olmak ve güvence altına almak 
olduğunu” ifade eden Erdoğan, bunun so-
rumlulukları olduğunu belirtti.

Başbakan Erdoğan, iftara gelirken Be-
lediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin 
kendisine bugün kurulan iftar sofrasının 
önemini aktardığını belirterek, Türk in-
sanının paylaşıma verdiği öneme işaret 
etti. Şimdiden vatandaşını bayramını da 
kutlayan Başbakan Erdoğan, daha sonra 
Seyit Burhanettin türbesini ziyaret etti. Va-
tandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan 
Erdoğan daha sonra Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine geçti.
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Sevgili İstanbullular… değerli vatandaşla-
rım... Sizleri sevgiyle, muhabbetle selam-
lıyor, bugün, bu törenle hizmete aldığımız 
Sarıyer ve Beykoz vapurlarının İstanbul’u-
muza, İstanbullu kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Hatırlayacaksınız: İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz, 2006 yılında 24 Nisan-24 

Haziran tarihleri arasında bir kampanya 
başlattı ve İstanbul’a kazandırılacak yeni 
vapurların modellerini sergileyerek İstan-
bulluların seçimine sundu. 8 model arasın-
dan bir model İstanbulluların beğenisine 
mazhar oldu. Bu yılın başında, 31 Ocak’ta 
ilk vapurumuzu tamamladık ve “Fatih” 
adını vererek hizmete aldık. Ardından, 8 
Haziran’da “Beyoğlu” ve “Kadıköy” vapur-

İstanbul | 10 Ekim 2009

İBB Sarıyer ve Beykoz Vapurları 
Hizmete Alım Töreni
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larımız tamamlandı ve hizmete alındı. 
Bugün de, 4’üncü ve 5’inci Vapurları, “Bey-
koz” ve “Sarıyer”i hizmete alıyoruz. 

Yeni Vapurlara İstanbul’un semt adlarını 
vererek, Şirket-i Hayriye geleneğini de sür-
dürüyoruz. Bu vapurlar, tamamen bizim 
mühendislerimizce, tamamen bizim tersa-
nelerimizde, yani yüzde 100 yerli üretim 
olarak imal edildi ve her biri 9,3 milyon 
TL’ye mal oldu. 103 gemiden müteşekkil 
filosuyla, 83 iskelede günlük 1300 sefer 
yaparak; 322 bin yolcu, 25 bin araç taşıyan 
İDO, sektöründe dünya liderlerinden biri 
haline geldi. Bugün hizmete aldığımız bu 
iki vapurla birlikte İDO, 5 şehir hatları va-
puru, 4 arabalı vapur, 3 Haliç deniz moto-
ru olmak üzere 12 deniz aracını İstanbul’a 
kazandırmış oldu.

20 yıl aradan sonra İstanbul’a kazandırı-
lan bu yeni araçların, yeni vapurların bir 
kez daha İstanbul’a, İstanbullu kardeşleri-
me hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman 
söylüyorum… İstanbul’a aşkla hizmet et-
mek zorundayız, İstanbul’a sevda ile, tutku 
ile hizmet etmek zorundayız. İstanbul gibi 
büyük, kalabalık, bizden önceki on yıllar-
da sorunları üst üste birikmiş ve kronik-
leşmiş bir şehre başka hiçbir şekilde nefes 
aldıramayız. Dikkatinizi çekiyorum… İDO, 
2008 yılında tam 102 milyon yolcu, 7 
milyon araç taşıdı… Dünyanın sadece bir-
kaç şehrinde görülebilen türde bir yolcu 
hacmine, yolcu trafiğine sahibiz. Ancak 
yaptığımız büyük yatırımlarla bu trafiği 
karşılıyor, bütün yolcuların mümkün olan 
en hızlı, en güvenilir şekilde gidecekleri 
yere ulaşmalarını sağlıyoruz.

Dün bir kere daha MARMARAY ile ilgili 
çalışmaları yerinde gördüm, inceleme-
lerde bulundum. Bu proje, bir İstanbul 
Projesi olduğu kadar, Dünya Projesi olma 
özelliği de taşıyor. İstanbul için olduğu 
kadar, dünya için de son derece büyük 
ölçekli bir proje vasfını taşıyor. Şu anda, 
Halkalı’dan Gebze’ye yolculuk, Sirkeci’den 
Haydarpaşa’ya feribotla geçiş dahil olmak 
üzere, normal şartlar altında 185 dakika 
sürüyor. MARMARAY’ın tamamlanmasıy-
la birlikte bu yolculuk 105 dakika sürecek, 
yani İstanbullular bu güzergahta tam 80 
dakika kazanacaklar. Gebze ve Halkalı 
arası 105 dakikaya düşerken, Bostancı ve 
Bakırköy arası 37 dakika, Söğütlüçeşme ve 
Yenikapı arası 12 dakika, Üsküdar ve Sir-
keci arası, dikkat ediniz, sadece 4 dakikada 
alınabilecek.

1860 yılında bu proje konuşulmaya 
başlandı… Tam 149 yıl boyunca adeta 
Türkiye’nin, İstanbul’un bir hayali olarak 
kaldı… Bugün ise 11 tüp boğaza yerleşti-
rilmiş durumda ve artık elle tutulur, gözle 
görülür şekilde proje ete kemiğe büründü. 
Sadece MARMARAY değil, İstanbul’un her 
noktasında ulaşım için büyük yatırımlar 
yapıyoruz… Büyükşehir belediyemiz İs-
tanbul için kullandığı kaynakların yarısını 
ulaştırma hizmetleri için kullandı. Metro-
büs hattımız 41 kilometreye ulaştı. Avcılar-
Topkapı-Zincirlikuyu arası 38 dakika, Zin-
cirlikuyu-Söğütlüçeşme arası 25 dakikaya 
indi. Metrobüsle günde ortalama 1 milyon 
yolcu taşıyoruz. Avcılar-Beylikdüzü, Kadı-
köy-Bostancı, Harem-Kozyatağı etapları ile 
ilgili çalışmalar devam ediyor. 7 Tepeye 7 
Tünel projesi kapsamında Kağıthane-Piya-
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lepaşa Tünelini açtık. Dolmabahçe-Poman-
ti Tüneli’nin inşaatı devam ediyor.

2012 yılında raylı sistem uzunluğu-
muz 217 kilometreye çıkacak. İstanbul 
için, Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 
100’üncü yıldönümünde, yani 2023’te 
çok iddialı bir hedefimiz var: 2023’te raylı 
sistem uzunluğu 618 kilometreye ulaşacak 
ve İstanbul’un neresinde olursa olsun, İs-
tanbullu kardeşim, azami 10 dakika içinde 
bir metro istasyonuna, bir raylı sistem 
istasyonuna ulaşabilecek. Havada, karada, 
denizde, raylı sistemlerle İstanbul’un trafi-
ğini çok farklı bir yaklaşımla, önümüzdeki 
on yılları hesaba katan, İstanbul’un tüm 
büyüme projeksiyonlarını dikkate alan bir 
yaklaşımla yeniden inşa ediyor, İstanbul’u 
geleceğe hazırlıyoruz…

İstanbul’un şu son dönemde ev sahipliği 
yaptığı organizasyonlar bile bu şehrin 
nereden nereye geldiğini,  kendisine 
dünya şehirleri arasında nasıl haklı bir 
konum elde ettiğini göstermeye yetiyor. 
Bakınız, bu rakam son derece önemli ve 
önemine binaen sürekli altını çiziyorum, 
vurguluyorum: 2002 yılında İstanbul’u 
ziyaret eden turist sayısı sadece 2 milyon 
700 bin. İstanbul gibi dünyanın en güzel, 
tarihi şehirlerinden biri için bu rakam, 
asla kabul edemeyeceğimiz bir rakamdır 
dedik… Yaptığımız yatırımlarla, kazan-
dırdığımız eserlerle, ortaya çıkardığımız 
tarihle, Türkiye’ye kazandırdığımız yeni 
imajla, Türkiye’ye kazandırdığımız itibarla 
bu rakamı 3’e katladık ve 2008 sonunda 7 
milyon turist rakamına ulaştık.

İstanbul’un çok daha büyük bir potansiyel 
barındırdığını biliyoruz ve istikrarlı bir 
şekilde bu rakamı inşallah artırmak için 
gayret edeceğiz. Sütlüce Kültür ve Kongre 
Merkezi ve İstanbul Kongre Merkezi gibi 
çok önemli eserleri kısa bir süre içinde 
İstanbul’a kazandırdık. İşte en son, 30 Ey-
lül 7 Ekim tarihleri arasında IMF-Dünya 
Bankası Yıllık Toplantısı İstanbul’da ya-
pıldı. Alnımızın akıyla bu organizasyona 
ev sahipliği yaptık. Bir hafta boyunca, 
dünyanın hemen her ülkesinden gelen 15 
bine yakın üst düzey katılımcıyı burada 
ağırladık. Tüm dünyanın gözü İstanbul’da 
oldu. Ekonominin nabzı İstanbul’da attı. 
İstanbul, daha önce 1955 yılında bu or-
ganizasyona ev sahipliği yapmıştı. 54 yıl 
sonra yeniden bu toplantılar İstanbul’da 
gerçekleşti ve ABD dışında bu toplantıla-
rın iki kez yapıldığı tek şehir İstanbul oldu.

Bu kendi kendine olmadı. Bizim gayretle-
rimizle oldu, yoğun girişimlerimizle, yo-
ğun kulislerimiz neticesinde oldu. IMF ve 
Dünya Bankası yöneticileriyle bulunduğu-
muz her ortamda bu konuyu vurguladık, 
İstanbul’un bu toplantılara ev sahipliği 
yapabileceğine, bunun için uygun bir şehir 
olduğuna yöneticileri ikna ettik. Toplan-
tıların İstanbul’da yapılması kararı çıktık-
tan sonra da gerekli alt yapı hazırlıklarına 
başladık ve kazasız belasız, hiçbir sorun 
yaşanmadan bu toplantıların yapılmasını 
sağladık. Onun öncesinde NATO Zirve-
si, OECD Sanayi Bakanları Toplantısı, 
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası Final 
Maçları, Formula 1, MOTOGP, Eurovision 
Şarkı Yarışmasın ve daha birçok uluslara-
rası zirveyi başarıyla gerçekleştirdik. İşte 
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bugün, bu tören öncesinde Uluslararası 
Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresi’nin 
açılışına katıldım. 34 ülkeden katılımcının 
olduğu bu kongre de bizim girişimlerimiz-
le İstanbul’da gerçekleşiyor.

İstanbul, 2010 yılında Avrupa kültür baş-
kenti olacak, dünyanın birçok yerinden 
birçok ziyaretçiyi burada ağırlayacağız. 
İstanbul gibi tarihi bir şehirde unutulan, 
ihmal edilen yüzlerce tarihi eseri onardık, 
aslına uygun olarak yeniden gün yüzüne 
çıkardık. Topkapı’da çok anlamlı bir eseri, 
Panorama 1453 tarih müzesini hizmete 
açtık. Bu eser ülkemizin her yerinden 
İstanbul’a gelen vatandaşlarımız için, özel-
likle gençlerimiz için tarihlerini tanıma 
noktasında büyük değer taşıyor. Tüm bu 
organizasyonlardan İstanbul kazanıyor… 
İstanbul’un adı duyuluyor, daha fazla tu-
rist geliyor, daha fazla yatırımcı geliyor… 
İstanbul’a gelenler sayesinde ticaret can-
lanıyor. Büyük organizasyonlar vesilesiyle 
İstanbul yeni yatırımlar, yeni kongre mer-
kezleri, yeni oteller kazanıyor…

Kısacası kazanan İstanbul oluyor, kaza-
nan İstanbullu oluyor, kazanan topyekun 
Türkiye oluyor. Bakınız, şimdi sırada 
İstanbul’un bir finans merkezi olma hedefi 
var… Bu noktada önemli mesafe kat ettik… 
İstanbul, ticaret ve ekonomi noktasında 
Türkiye’nin en önemli şehriydi, şimdi dün-
ya çapında da böyle bir özelliğe kavuşuyor. 
IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarının 
açılışında bu hususu zikrettim. Uluslara-
rası Finans Enstitüsü’nün düzenlediği ve 
çok sayıda finans kuruluşu yöneticisinin 
katıldığı toplantıda bunu zikrettim. Görüş-

tüğüm misafirlere bu konudan bahsettim. 
Gittiğim her ülkede, görüştüğüm liderlere, 
işadamlarına, finansçılara bu hedefimizi 
hatırlatıyor, İstanbul’un finans için ne 
kadar uygun bir şehir olduğunu ifade edi-
yorum. 

Bu hayalimin de gerçeğe dönüşeceği 
noktasında umutlarım daha da arttı. Biz, 
alt yapı çalışmalarımızı sürdürecek, bize 
düşeni yapacak ve İstanbul’u dünyanın 
bir ekonomi ve finans merkezi yapmak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir 
zaman yeter demeyeceğiz… Hiçbir zaman 
yeterli demeyeceğiz… Bizzat ben, Büyük-
şehir Belediye Başkanım, İlçe belediyele-
rimiz, hepimiz her zaman İstanbul için 
üretmeye, İstanbul’a yeni hizmetler kazan-
dırmaya devam edeceğiz. Bizim bu konuda 
felsefemiz, yaklaşımımız açık: Demokrasi 
de, kalkınma da yerelde başlar… Şehirleri-
miz kazandıkça Türkiye kazanır… İstanbul 
kazandıkça Türkiye kazanır… İstanbul’a, 
diğer 80 vilayetimize, Türkiye’ye kazandır-
maya, vatandaşlarımızı yeniliklerle buluş-
turmaya devam edeceğiz.

Ben, bugün hizmete aldığımız 4’üncü ve 
5’inci vapurların, Sarıyer ve Beykoz’un bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum, eme-
ği geçen tüm arkadaşlarımı, Büyükşehir 
Belediye Başkanımızı, değerli kadrosunu, 
mühendisinden işçisine kadar tüm çalı-
şanları kutluyorum, teşekkür ediyorum. 
İstanbul’a kazandırmaya devam diyor, he-
pinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… sevgili misafirler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor… 
4’üncüsü düzenlenen Özürlüler Şurası’nın 
ülkemiz, milletimiz ve tüm özürlü kardeş-
lerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Sözlerime başlarken, sosyal açıdan büyük 
önem taşıyan bu şura münasebetiyle siz-
lerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

İmkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede 
yararlanabilen bir birey olarak toplumsal 

yaşamda yer almak herkesin en temel 
insan hakkıdır. Şunu burada bir kez daha 
tekrar etmekte fayda görüyorum… Bu ül-
kenin her bir vatandaşı, devlet nazarında, 
hukuk nazarında, imkanlar ve fırsatlar 
önünde eşittir ve her bir vatandaş bu ülke-
nin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiç kimseye 
ayrımcılık yapılamaz… Hiç kimse, insani 
vasıflarından, doğuştan gelen, doğuştan 
sahip olduğu vasıflarından dolayı ayrım-
cılığa tabi tutulamaz… Bunun dili şudur, 
etnik kökeni budur, şu mezheptendir, 

Ankara | 16 Kasım 2009

4. Özürlüler Şurası
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özürlüdür, hastadır, vesairedir diyerek 
hiç kimse farklı uygulamalara mahkum 
edilemez.

İşte biz, Hükümet olarak, görevi devraldı-
ğımız andan itibaren, böyle bir anlayışla 
hareket ediyor, ülkenin tüm bireylerine, 
tüm vatandaşlarımıza eşit muamele ede-
cek bir anlayışı ülkemize hakim kılmaya 
çalışıyoruz. Onun için her gittiğim yerde 
özellikle vurguluyorum: “Biz yaratılanı 
yaratandan ötürü seviyoruz.” Kimseyi 
ırkından ötürü hor görmüyoruz, kimseyi 
dininden, mezhebinden, meşrebinden 
ötürü dışlamıyoruz, aynı şekilde kimseyi, 
doğuştan gelen ya da hastalıklardan, kaza-
lardan kaynaklanan durumları dolayısıyla 
hor görmüyoruz, hor görülmesine de asla 
müsaade etmiyoruz. Ne olursa olsun, kim 
olursa olsun, nerede olursa olsun; “önce in-
san” diyoruz. Bizim hizmet politikamızın 
temelini “önce insan” ilkesi oluşturuyor. 
Bizim hukuk felsefemizin temelini “önce 
insan” ilkesi oluşturuyor. Bizim hürriyet 
anlayışımızın temelini “önce insan” ilkesi 
oluşturuyor. Aynı şekilde bizim ekonomi 
politikalarımızın da temelini “önce insan” 
ilkesi oluşturuyor… Onun için, özürlü kar-
deşlerimizin eğitimden sağlığa, ekonomi-
den sosyal hayata kadar geniş bir alana ya-
yılan bütün meselelerine de, hep insaniyet 
çerçevesinden baktık; bütün sorunlarını 
hep insaniyet noktasından ele aldık.

Tabii, özürlülerle ilgili hassasiyetlerimizin 
hiçbirini lafta bırakmadık, özürlülerle 
ilgili duyarlılıklarımız sadece temennile-
rimizle sınırlı kalmadı. Bizim hükümeti-
mizin özürlülere yönelik sosyal politika 

anlayışı yardım eksenli değil hak eksenli 
bir politikadır. Özürlü kardeşlerimiz, va-
tandaşlarımız için yapılan hiçbir yatırımı, 
hiçbir düzenlemeyi bir lütuf, bir imtiyaz 
olarak görmedik, görmüyoruz… Göreve 
geldiğimiz ilk günden bu yana milletimi-
zin bizden beklediği ciddiyet ve duyarlılık 
içinde özürlülük konusunda hem mevzuat 
hem de uygulama açısından önemli bir 
değişim sürecini başlattık. Gerek sorunla-
rın tespitinde, gerek çözümü için ortaya 
konacak mevzuatın oluşturulmasında 
toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile 
ortak akıl oluşturulmasına özen gösterdik. 
Oluşturduğumuz mevzuatın uygulanması 
için, toplumsal bilinç ve katılım süreçleri-
ni en üst düzeyde canlandırmak için çeşitli 
kampanyalar düzenledik.

Bakınız, özürlüler meselesi modern dün-
yanın en önemli meselelerinden biri… 
Türkiye’nin de, geçmişten bu yana en 
önemli meselelerinden biri olmuştur… 
Ne yazık ki, hal böyleyken, bizden önceki 
hiçbir hükümet, bu konuda yasal bir adım 
atma gereğini duymamıştır. Her alanda 
olduğu gibi, özürlülerin sorunları nok-
tasında da Türkiye’de ilkleri başaran bir 
hükümet olduk… Cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa bizim hükümetimiz döneminde 
özürlülük alanında yaşanan sorunlara 
kapsamlı ve çağdaş çözümler getiren, 
5378 sayılı Özürlüler Kanunu çıkarıldı. 
Bu kanunla çok ama çok önemli faydalar 
sağladık. Bir kere, zihniyet olarak, anlayış 
olarak eğitimde feda edilecek hiçbir ferdi-
mizin olamayacağını bu sayede kesin ola-
rak ifade ettik. Memnuniyetle ifade etme-
liyim ki, 2002 yılında özel eğitim desteği 
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alan özürlü öğrencimiz sadece 19 bin iken, 
bugün itibariyle bu kapsamda yaklaşık 
206 bin özürlü öğrencimize ayda 422 TL 
eğitim desteği veriliyor. Diğer bir deyişle, 
özel eğitim desteğinden yararlanan özürlü 
kardeşlerimizin sayısını 11 kat artırdık. 

Ücretsiz taşıma projesi kapsamında yak-
laşık 30 bin özürlü öğrencimizi eğitim ku-
rumlarına ücretsiz taşıyoruz. Üniversitede 
okuyan özürlü öğrencilerimize burs ve 
yurt imkanları noktasında öncelik tanıyo-
ruz. 2003 yılından itibaren inşa ettiğimiz 
tüm yurtlarda özürlü öğrenci odaları mev-
cut. Daha öncesinde inşa edilmiş yurtları 
da özürlü öğrenciler için yeniden elden 
geçirdik, asansör, oda, rampa noktasında 
eksikleri giderdik, gideriyoruz. Yine, sos-
yal devlet olmanın gereği olarak, 2006 yı-
lından bu yana, Hayatını başkasının yardı-
mı olmadan sürdüremeyecek durumdaki 
özürlülerimize, toplumsal yapımıza uygun 
olan evde bakım hizmetleri veriyoruz. Bu 
kapsamda bugün itibariyle yaklaşık 199 
bin özürlü vatandaşımıza, her ay bir asgari 
ücret tutarında bakım desteği veriyoruz.

Şurası son derece önemli… 2022 sayılı yasa 
kapsamında özürlülerin aldıkları aylıkları 
yüzde 200 ila yüzde 300 oranlarında, yani 
hiçbir kesimde olmadığı kadar artırdık, 
aylık alacaklara yönelik kapsamı fevkalade 
genişlettik. Bugün itibariyle yaklaşık 407 
bin kişiye özür oranına göre 181 TL ile 
272 TL arasında değişen miktarlarda aylık 
ödüyoruz. 2010 bütçesinde de özürlüleri-
mize sağlanan bu imkanları unutmadık… 
Bakım desteği, özürlü aylıkları ve özel 
eğitim desteği olmak üzere sadece bu üç 

alanda yapılacak harcamalar için, 2010 
mali yılı bütçesinde, 4 milyar 611 milyon 
TL bir kaynak ayırdık.

Değerli katılımcılar…

Elbette bunlar yeterli değil… Elbette özür-
lüler için çok daha fazlasının yapılması 
gerekiyor… Hükümet olarak imkanlar 
ölçüsünde, hatta imkanları zorlayarak 
özürlü kardeşlerimizin yaşam koşullarını 
iyileştirmenin mücadelesini verdik, bun-
dan sonra da vermeye devam edeceğiz. 
Ancak, bu meselede, tek başına hüküme-
tin, tek başına kamunun yapacağı çalış-
maların yeterli olamayacağını da burada 
hatırlatmak isterim. Özellikle yerel yöne-
timler bu noktada çok daha fazla duyarlı 
olmak durumundadır. Şehirlerimizi inşa 
ederken, imar ederken, çocuklarla birlikte, 
yaşlılarla birlikte, özürlü kardeşlerimizin 
de mutlaka dikkate alınması gerekiyor. 
Göstermelik düzenlemeler istemiyoruz, 
geçici çözümler istemiyoruz, görüntüyü 
kurtaran bir anlayış istemiyoruz…

Parklardan kaldırımlara, yaya geçitlerin-
den binalara kadar her alanda kalıcı dü-
zenlemelerin yapılması ve bunun bir gele-
nek olarak, bir zorunluluk olarak belediye 
hizmetlerinde dikkate alınması şarttır. Bu 
da yetmiyor… Sivil toplum örgütlerimiz, 
üniversitelerimiz, medya ve en önemlisi 
de özel sektörümüz bu konuya daha fazla 
eğilmek durumundadır. Bakınız, bu Şura 
bu bakımlardan büyük önem taşıyor: Bi-
lindiği gibi, bugün başlayacak olan 4’ncü 
Özürlüler Şuramızın ana konusu “istih-
dam” olarak belirlenmiş bulunuyor. Çok 
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iyi bilinmelidir ki, özürlü vatandaşlarımız 
için istihdam yalnızca gelir getiren bir 
süreç değildir; aynı zamanda üretken bir 
birey olarak o kardeşlerimizin, o vatandaş-
larımızın toplumsal yaşama katılımını da 
sağlayan en önemli unsurdur. 

Unutmayalım ki, özürlü vatandaşlarımız 
da tıpkı diğer vatandaşlarımız gibi, onlarla 
eşit koşullara sahip bir iş piyasası ve ça-
lışma ortamında, yine serbestçe seçtikleri 
bir işle hayatlarını idame ettirecek çalışma 
hakkına sahiptir. Kimsenin, özürlü vatan-
daşlarımıza bu konuda engel üretmek, bu 
konuda zorluk çıkartmak gibi bir hakkı 
olamaz. O halde, özürlü vatandaşlarımızın 
çalışma hayatına atılmaları konusunda 
atılması gereken her türlü kolaylık sağ-
lanmalı, bu konudaki engellerin tümü 
kaldırılmalıdır. Biz, hükümet olarak bu 
konuda üzerimize düşen görevi, büyük bir 
sorumlulukla, büyük bir ciddiyet ve titiz-
lik içinde yerine getiriyoruz.

Özürlü kardeşlerimizin çalışma haklarını 
elde etmelerine yönelik olarak Hükü-
metimiz döneminde çıkarılan özürlüler 
yasasının yanı sıra, iş yasalarında yaptığı-
mız değişikliklerle özürlülerin istihdama 
katılımlarına yönelik birçok düzenleme 
yapılmıştır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir is-
tihdam için, özürlülerimizin özelliklerine 
uygun bir meslek edinmelerini sağlayacak 
eğitim ve mesleki rehabilitasyon süreçleri-
ni destekledik, özürlülerin istihdamı nok-
tasında işverenlerimize önemli teşvikler 
sağladık. Sadece ceza paralarından finanse 
edilen meslek edinme kurslarımızın sayısı 
bugün itibariyle 760’a çıkarılmıştır. Yine 

bilindiği gibi kota kapsamında çalıştırılan 
özürlülerimiz için işveren sigorta primleri-
nin tamamı, kota fazlası çalıştırılanlar için 
ise işveren sigorta primlerinin yüzde 50’si 
hazinemiz tarafından karşılanıyor.

İşsizliğin tüm dünyada en önemli sorun-
lardan biri olduğu bu süreçte, memnuni-
yetle ifade etmeliyim ki, yapılan bu çalış-
malar ve alınan tedbirler neticesinde işçi 
kadrolarındaki istihdam artışı tüm zorluk-
lara rağmen hiçbir alanda olmadığı kadar 
özürlülük alanında sağlanmıştır. 2002 
yılında özürlü işçi kadrolarında yıllık 
istihdam 10 bin 880 iken, 2002 sonrası 7 
yılda yıllık ortalama 2 kat artmış ve 20 bin 
400 olmuştur. Fakat biz bunları yeterli gör-
müyoruz… Özürlülerimizin istihdamının 
artırılmasına yönelik meslek edindirme, 
mesleki rehabilitasyon ve işe yerleştirme 
konularında, başta işverenler olmak üzere 
konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları 
gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. 

Bakınız, öncelikle zihniyet devrimini ya-
pabilirsek, her meseleyi kolayca aşarız… 
Sadece özürlü kardeşlerimizin sorunları 
noktasında değil, her alanda, her mesele-
de, çağın gereklerine, değişen dünyanın 
gereklerine uygun zihniyet değişimini de 
gerçekleştirmek zorundayız. İnsan odaklı 
bakmak, atacağımız her adımda insani 
boyutu en önde tutmak durumundayız. 
Özürlü kardeşlerimizin meselelerinin 
gündeme gelmesi için illa yanımızda, yöre-
mizde, yakınımızda bir özürlünün olması 
gerekmiyor. Görüş mesafemizin içinde bir 
özürlünün olmaması, böyle bir sorunun ol-
madığı anlamına gelmiyor. Ateş, düştüğü 
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yeri yakmasın… Meseleler, dar çerçeveler-
de sıkışıp kalmasın… Bu mesele hepimizin 
meselesidir ve elbirliğiyle çözülebilecek 
bir meseledir. Yeter ki bu noktada bakış 
açımızı, zihniyetimizi, algılarımızı değiş-
tirelim…

Bakın biz, millet olarak her türlü sorunu 
çözeriz, çözecek kapasiteye sahibiz, po-
tansiyele sahibiz, toplumsal dayanışma 
ve paylaşma kültürümüz de esasen bunu 
bizlere bir sorumluluk olarak yüklüyor. 
Yeter ki çözebileceğimize inanalım… Yeter 
ki devletin millete bakışı özürlü olmasın… 
Yeter ki siyasetimiz, demokrasimiz özürlü 
olmasın… Ekonomimiz özürlü olmasın… 
Yeter ki sosyal devlet ilkesi daha da güçlen-
sin… İnsanımızın, sevgi, merhamet, birlik 
ve dayanışma ruhu yeter ki eksilmesin, 
tersine daha da pekişsin… Bunu sağladı-
ğımızda, Türkiye’nin her sorunu da, her 
meselesi de, özürlü kardeşlerimizin mese-
leleri de mutlaka çözülecektir.

Ben bu umudu taşıyorum… Hükümet ola-
rak 7 yılda önemli adımlar attık, özürlülük 
meselesini hep gündemde tuttuk, önemli 
düzenlemeler gerçekleştirdik, iyileştirme-
ler sağladık. Bundan sonra da bu meseleyi 
gündemde tutmaya, özürlü kardeşlerimi-
zin mevcut sorunlarını da aşmak nokta-
sında mücadeleye hız kesmeden devam 
edeceğiz. Ben, bu Şurada alınacak karar-
ların bundan sonra yapılacaklara ilişkin 
oluşturulacak yol haritasına önemli katkı-
lar sağlayacağına inanıyorum. Son derece 
önemli gördüğüm bu şuranın tüm ülkemiz 
ve özellikle özürlü vatandaşlarımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyor; Şuraya 

katkı sunan tüm katılımcılara ve şuranın 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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İstanbul | 5 Aralık 2009

İDO Kasımpaşa Vapurunun 
Hizmete Alınması, Sütlüce ve 
Hasköy Vapurlarının Denize 

İndirilmesi Töreni

Sevgili İstanbullular… değerli vatandaşla-
rım... Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlı-
yor, bugün hizmete aldığımız “Kasımpaşa” 
vapurunun, yine denize indirdiğimiz “Süt-
lüce” ve “Hasköy” vapurlarının İstanbul’u-
muza, İstanbullu kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bugün gerçekten çok büyük bir heyecanı 
sizlerle birlikte yaşıyorum… Ben, 1994 
yılında, bu şehre Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildiğimde, Haliç içler acısı bir 
manzara içindeydi… Tarih boyunca İstan-
bul her zaman dünyanın en güzel şehri 
oldu. Haliç ise, bir gerdanlık gibi, bir altın 
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boynuz gibi İstanbul’un güzelliğine güzel-
lik kattı. Ama biz geldiğimizde, Haliç bir 
gerdanlık değil, adeta İstanbul’un kalbine 
saplanmış bir hançer görünümündeydi. 
Haliç’in yanından geçilemiyordu. Haliç’in 
kıyısında oturulamıyordu. Haliç’in koku-
suna tahammül edilemiyordu.

Biz Haliç’i temizleriz dedik… Biz İstanbul’u 
da, Haliç’i de bu utançtan kurtarırız dedik, 
kollarımızı sıvadık ve Haliç’i o eski gün-
lerine hamdolsun döndürdük. Bizim, bu 
şehrin sahipleri olan, Haliç’te yatan, Eyüp 
Sultan Hazretlerine, Eyüp sırtlarındaki 
yüz binlerce şehidimize, gazimize, ulu in-
sanlara, Fatih Sultan Mehmet’e, İstanbul’a 
güzellik katan herkese bir vefa borcumuz 
vardı… Haliç’i temizleyerek bu vefa borcu-
muzu bir nebze de olsa ödemeye çalıştık… 
Sütlüce Kongre Merkeziyle, Feshane’siy-
le, müzeleriyle, Tersanesiyle, Balat’ta, 
Fener’de yaptığımız düzenlemelerle bu-
gün Haliç artık Venedik’le, Budapeşte’yle 
yarışan bir bölge haline geldi.

Bugün denize indirdiğimiz ve hizmete 
aldığımız vapurlar, işte, 1994’te başlattığı-
mız o çalışmaların bir başka safhasını oluş-
turuyor. Kasımpaşa, Sütlüce ve Hasköy 
Vapurları, artık Haliç’in denizden de doya 
doya seyrini mümkün kılacak. Bu vapur-
lar, İstanbul’un, Haliç’in siluetine yeni bir 
renk katacak. Hem İstanbullulara, hem de 
turistlere, yüksek konforda, hızlı, güvenli 
ve keyifli yolculuk sunacak Haliç Gemileri, 
panoramik görüş açısıyla Haliç’in tarihi 
güzelliklerine farklı bir açıdan bakma im-
kanını da getirecek. Bu gemilerle, İstanbul 
yeni bir konsept kazanacak, bu gemilerle 

Haliç artık tam anlamıyla bir kültür vadi-
sine dönüşecek. 

Biliyorsunuz, bu yılın başında, 31 Ocak’ta 
“Fatih” vapurunu, 8 Haziran’da “Beyoğlu” 
ve “Kadıköy” vapurlarını ve 10 Ekim’de 
“Beykoz” ve “Sarıyer” vapurlarını hizmete 
aldık. Bu vapurlar, 20 yıl aradan sonra 
İstanbul’a kazandırılan, İstanbul’un ula-
şım filosuna katılan ilk vapurlar oldu. 
Bununla da yetinmedik, işte bugün bu tö-
renle, Haliç-Üsküdar hattında kullanılmak 
üzere 600 yolcu kapasiteli ve 9.4 milyon TL 
maliyetli 3 yeni gemiyi daha İstanbul’a ka-
zandırıyoruz. Şurası da son derece önemli: 
Bu yıl içinde hizmete aldığımız vapurların 
tamamı, bizim mühendislerimizce bizim 
tersanelerimizde, yüzde 100 yerli üretim 
sonucu imal edildi. 

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi, yap-
tığı yatırımlarla bugün kendi sektöründe 
bir dünya liderine dönüştü. Deniz otobüs-
leriyle, deniz taksilerle, şehir hatları vapur-
larıyla, hızlı feribotlarla İDO tüm dünyada 
örnek alınan yatırımlara imzasını attı. Ben, 
buradan bir kez daha, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza, İstanbul Deniz Oto-
büsleri İşletmemize ve onun değerli yöne-
ticilerine, bu vapurların inşasında görev 
alan her kademedeki arkadaşıma, İstanbul 
adına, ülkem adına şükranlarımı sunuyo-
rum… Haliç’te başlattığımız dönüşümü 
devam ettirdikleri, İstanbul’da devraldık-
ları mirası muhafaza ettikleri için onlara 
teşekkür ediyorum.

Şunu açıkça ifade etmek istiyorum… 
Gerek ben, gerek çalışma arkadaşlarım, 
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hizmete talip olduğumuz andan itibaren 
büyük hayallerin peşinden koştuk… Bi-
zim, makam gibi, ikbal gibi, koltuk gibi 
heveslerimiz olmadı. Biz, sadece ve sadece 
“Hizmet” dedik, “insanımızı yüceltmek” 
dedik… Bunu samimiyetle söyledik, sami-
miyetle bu sözümüzün arkasında durduk 
ve hamdolsun ortaya milletimiz için güzel 
eserler çıkardık. Neredeyse tüm İstanbul 
Haliç’ten umudunu kesmişti… Biz umut-
suz olmadık, başarabileceğimize inandık 
ve işte Haliç bugün yeni bir çehreye kavuş-
tu… Aynı şekilde İstanbul’un çehresi değiş-
ti… Yaptığımız yatırımlarla, tanıtımlarla, 
ev sahipliği yaptığımız organizasyonlarla, 
ağırladığımız misafirlerle İstanbul’u çok 
farklı bir konuma yükselttik. Hamdolsun, 
İstanbul’la da kalmadık… Türkiye’nin 
81 vilayetini, kendi imkanlarıyla, kendi 
değerleriyle, kendi potansiyeliyle ayağa 
kaldırmanın mücadelesi içinde olduk ve 
bunu da başardık, başarıyoruz… 

Bakınız, ben her fırsatta ifade ediyorum… 
İstanbul Türkiye’nin özetidir… İstanbul, 
aynı zamanda Türkiye’nin ortak bir değe-
ridir… 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti’nin 
her bir vatandaşı, İstanbul gibi bir şehre, 
İstanbul gibi bir değere sahip olmanın 
haklı gururunu taşır… Belki hayatında 
hiç İstanbul’a gelmemiştir, belki bu şehri 
hiç görmemiştir… Ama yine de İstanbul’a 
sahip olan bir milletin ferdi olmanın onu-
runu, mutluluğunu bu ülkenin her bir 
ferdi üzerinde taşır… Tıpkı bayrağımız 
gibi, tıpkı İstiklal Marşımız, Başkentimiz, 
dilimiz, sınırlarımız gibi, İstanbul da bu ül-
kenin ortak değeridir… Bu şehir kardeşlik 
üzerine kurulmuştur, bu şehir, paylaşma 

üzerine, dayanışma üzerine inşa edilmiş-
tir, bu şehir, “farklılıkların birlikteliğini” 
en anlamlı şekilde temsil eden bir şehir 
olarak imar edilmiştir…

Bu şehirdeki, İstanbul’daki, birlik, kar-
deşlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu 
ülkenin tamamına hakim kılmanın, 81 
vilayetimizin tamamını bu ruh ve bu gö-
nül birliği üzerine inşa etmenin gayreti 
içindeyiz. İstanbul’da nasıl “olamaz”, “ya-
pılamaz” denilenleri başardıysak, diğer 80 
vilayetimizde de, ülkemizin genelinde de, 
olmazları olur hale getiriyor, yapılamazla-
rı yapılır kılıyoruz. İstanbul’u nasıl birlik 
ve beraberlik içinde, mutabakat ruhuyla, 
dayanışma ve danışma kültürü içinde hiz-
metlerle buluşturuyorsak, tüm Türkiye’yi 
de aynı şekilde hizmetlerle, eserlerle bu-
luşturuyoruz. Bizim özgüvenimiz tam… 
Bizim, milletimize, ülkemize, ülkemizin 
potansiyellerine inancımız tam… 7 Yıl 
boyunca korkuların bu ülkeyi esir alma-
sına asla izin vermedik, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle 
vermeyiz, vermeyeceğiz.

Yıllar boyunca bu ülkeyi, bu milleti kor-
kuttular, sindirdiler, tehdit ettiler… Ne 
kazandık? Koca bir hiç… On yıllardır 
Türkiye’nin gündemini işgal eden, bit-
mek tükenmek bilmeyen o tartışmalar 
Türkiye’ye ne kazandırdı? Koca bir hiç… 
Biz çözümsüzlüğü bir çözüm olarak gö-
remeyiz… Bu bizim siyaset anlayışımıza 
uymaz, bu bizim samimiyet anlayışımıza, 
demokrasi anlayışımıza uymaz. Bu bizim 
vicdanımıza sığmaz. Bakın şunu çok açık 
söylüyorum, çok samimi bir şekilde ifade 
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ediyorum… Bizden önceki siyasi partile-
rin, hükümetlerin yaptıklarını yapabilir-
dik… Ülkenin hiçbir meselesine dokunma-
dan, hiçbir kronik meseleye el atmadan, 
hiçbir sorunu çözmeden; sözle, lafla, güzel 
nutuklarla, propagandayla, popülizmle 
Türkiye’nin yıllarını heba edebilirdik… 
Ama o zaman milletin huzuruna alnımız 
ak, başımız dik şekilde çıkamazdık… O za-
man, şu anda başka siyasetçilerin yaptığı 
gibi, milletin huzuruna çıkamaz, utancı-
mızdan boynumuzu yere eğmek zorunda 
kalırdık. O zaman bu millete hesabımızı 
veremezdik, gelecek nesillere hesabımızı 
veremezdik…

Biz bu yolu tercih edenlerden olmadık, 
idare-i maslahatçılardan olmadık, bundan 
sonra da olmayacağız. Şimdi bakın… Milli 
Birlik ve Kardeşlik Süreci’nde, böyle anlam-
lı, böyle önemli, Türkiye’nin geleceğini çok 
yakından ilgilendiren böyle mühim bir sü-
reçte yalnız bırakıldık. Yalnız kalmak bize 
asla dokunmaz… Milletimiz bizim arkamız-
da, biz bunu çok iyi biliyor, çok yakından 
hissediyoruz… Bize evelallah milletimiz 
yeter… Biz, milletten aldığımız yetkiyle yola 
çıktık ve milletimiz adına da her ne baha-
sına olursa olsun bu süreci tamama erdire-
ceğiz… Milletimizin emanetini üzerimizde 
taşıdığımız müddetçe, o emanetin hakkını 
vermeye devam edeceğiz.

Sinsice bu süreci sabote etmeye çalışanlar 
var… Bu süreci, sorumsuzca, düşüncesiz-
ce, pervasızca tahrik etmeye çalışanlar 
var… Ülkemizdeki kardeşliği, birliği, bü-
tünlüğü bozup, bundan kendisine siyasi 
çıkar sağlamanın peşinde olanlar var… 

Aziz milletimin bu kirli oyunları, bu kirli 
senaryoları görmesini istiyorum… Herke-
sin, bu çirkin provokasyonlar karşısında 
uyanık olmasını bilhassa rica ediyorum. 
Hiç kimsenin endişesi olmasın… Hukuk 
işliyor… Her türlü hukuk dışı eylem, mut-
laka ve mutlaka hukukun karşısına çıkıyor 
ve gereken cezayı alıyor… Sokakları illegal 
eylem alanı haline getirenler, milletimi-
zin huzurunu kaçırmak isteyenler, ancak 
kendi karanlık içyüzlerini ortaya koyarlar. 
Milletimiz bu tahriklere alet olmaz. Benim 
aziz milletimden ricam, bu oyunlara gel-
memeleri, bu tahriklere aldırmamaları, 
bu senaryoları hep birlikte boşa çıkarma-
larıdır. Sorumsuz davranışlar, vicdansız, 
insafsız davranışlar karşısında hislerimize 
hakim olalım… Bu ülkenin güvenlik güç-
leri, hakimleri, savcıları gerekeni gereken 
yerde yapacaktır, bundan kimsenin şüphe-
si olmasın.

Bakın, bu süreç, ak ile karanın apaçık or-
taya çıkacağı bir süreçtir… Kimin gerçek-
ten çözümü arzuladığı, kimin Türkiye’yi 
karanlıklara mahkum etmek istediği bu 
süreçte apaçık ortaya çıkmıştır. Kimin 
gözyaşlarını dindirmek istediği, kimin de 
o gözyaşlarından beslendiği ortaya çıkmış-
tır, daha da çıkacaktır. Kimlerin gerçekten 
terörün karşısında olduğu, kimlerin de te-
rörün taşeronu, kuklası, oyuncağı olduğu 
bu süreçte ortaya çıkmıştır, daha da çıka-
caktır. İbretle izleyecek ve tüm bu oyunları 
hep birlikte bozacağız. Aziz milletimden 
sabır istiyorum, sağduyu istiyorum, soğuk-
kanlılık istiyorum… Bir kez daha tekrar 
ediyorum… Elinize taşı alıp attığınız anda, 
tahriklere kapıldığınız anda kaybeden siz 
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olursunuz, biz oluruz, lütfen bunu unut-
mayın, lütfen tahriklere gelmeyin.

Bakın, ben basına kızdığım zaman, köşe 
yazarlarına kızdığım zaman blok halinde 
üzerime geliyorlar… Ama iğneyi kendile-
rine batırmak gibi bir kültür kendilerinde 
oluşmamış… Yaptıkları haberlerin, yorum-
ların kitleleri nasıl olumsuz etkilediğini, 
karamsarlığa sevk ettiğini, yalan haber 
ve iftiraların kitleleri nasıl tahrik ettiği-
ni bunlar ya görmüyorlar, ya da görmek 
istemiyorlar. Elbette eleştireceksin… Bu 
senin en tabii hakkın… Bizim de eleştiri-
ye karşı bir tahammülsüzlüğümüz yok… 
Ama provokasyon yapma, milletin birliği 
ve bütünlüğünü hedef alma, yaptığın ya-
lan haberlerle milleti galeyana getirme… 
Buna hakkın yok… Kimsenin siyasetçiye 
tepeden bakma, milletin temsilcilerini aşa-
ğılama hakkı olamaz. Kıymeti kendinden 
menkul kimi medya mensuplarının, ken-
dilerini ülkenin tek otoritesi, tek mercii 
gibi görerek herkese laf söyleyen ama kim-
seden laf işitmek istemeyen bir fütursuz-
luk içinde olma lüksü yoktur. Siz en ağır 
eleştirileri, hakaretleri her gün insafsızca 
yapacaksınız, ama en ufak bir eleştiri gö-
rünce yaygarayı koparacaksınız, böyle bir 
demokrasi anlayışı olabilir mi?

Günlerdir yazıp çiziyorlar… Demokratik 
açılım sürecini haksız ve insafsız şekilde 
eleştiriyorlar… Yahu, aç, 7 yıl önce yazdı-
ğın mevzulara bak, bir de bugün tartıştığın 
konulara bak… 7 yıl önce sen bu konuları 
köşene taşımaya korkardın. Bugün ser-
bestçe konuşuyorsun, tartışıyorsun, kalem 
oynatıyorsun… Demokratik açılım nerede 

diye soruyorsun, demokratik açılım işte 
senin köşende, bunu gör… 7 yılda bu ül-
kenin nasıl değiştiğini görmeyecek kadar 
görme yeteneğini mi kaybettin? 7 yılda bu 
ülkenin nereden nereye geldiğini hissede-
meyecek kadar hissiz mi oldun? 7 yılda bu 
ülkenin, hem içerde, hem dışarıda nasıl 
itibar kazandığını izleyemeyecek kadar mı 
kafanı kuma gömdün? Bakın, önceki hafta, 
bir toplantıda, Van milletvekilimizin bana 
anlattığı bir anekdotu aktarmıştım… Bura-
da bunu bir kez de sizlerle paylaşmak isti-
yorum… Van’ın Bahçesaray ilçesinde, bir 
mezrada, 12-13 yaşlarında bir kızcağızı, ne 
acıdır ki, para karşılığında yaşlı bir adamla 
evlendiriyorlar. Kızcağız mezrada doğmuş, 
ömrü boyunca da mezradan başka bir yer 
görmemiş… Gün geliyor, kız hastalanıyor, 
bir katıra bindirip yola indiriyorlar. Daha 
sonra, hayatında ilk kez bir arabaya bini-
yor ve hayatında ilk kez Bahçesaray gibi 
bir şehre gidiyor. Dönüşte, minibüs’te bir 
teyze yaklaşıyor: “Kızım” diyor; gençsin, 
güzelsin, neden bu yaşlı adamla evlendin, 
neden direnmedin, neden karşı çıkma-
dın… Değerli arkadaşlarım, kızcağızın 
verdiği cevap son derece anlamlı… “Ne 
edeyim Teyze” diyor… “Dünyanın bu kadar 
büyük olduğunu bilmiyordum ki…”

İşte, şu koca İstanbul’da, başını plazala-
ra gömüp, dünyadan habersiz, dünyaya 
ilgisiz, ülkesine kayıtsız, kaygısız yaşayıp 
gidenler var… Sokağa bir çıksalar, şöy-
le Anadolu’ya bir açılsalar, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Süreci’nin nasıl işlediğini, 
Türkiye’ye nasıl değiştirdiğini, huzura dair 
umutları nasıl artırdığını görecekler. Ama 
bunların dünyası plazalarından ibaret… 



51

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

Dünyanın kendi sırça köşkleri kadar oldu-
ğunu zannediyorlar… Sadece gazetecisi de-
ğil, siyasetçisi de aynı şekilde, ülkenin belli 
bölgelerine sıkışıp kalıyor ve Türkiye’nin 
oradan ibaret olduğunu zannediyor. Açık 
söylüyorum, bunların hiçbirisine aldırma-
yacağız, yolumuzda kararlılıkla yürüyece-
ğiz… Yeter ki milletimiz arkamızda olsun… 
Yeter ki milletimizin desteği, hayır duaları 
arkamızda olsun… Yapayalnız da kalsak, 
doğru bildiğimiz yolda sarsılmadan, sav-
rulmadan ilerleyeceğiz.

Bu aziz millet, engin sağduyusuyla, cesare-
tiyle, zekasıyla, vakarıyla tüm bu tahrikleri 
aşıp, aydınlık yarınlara bu ülkeyi inşallah 
ulaştıracak. Ben, sözlerime bu noktada son 
verirken, bir kez daha bugün İstanbul’a 
kazandırdığımız bu üç vapurun hayırlı 
olmasını diliyorum… Büyükşehir Beledi-
yemize, İDO’ya, emeği geçen tüm arkadaş-
larıma, İstanbul’da taş üstüne taş koyan, 
emek sarf eden, İstanbul’un güzelliğine 
güzellik katan herkese teşekkür ediyorum. 
Kasımpaşa, Sütlüce ve Hasköy Vapurları 
hayırlı olsun diyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
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Çok değerli Diyarbakırspor camiası… değerli 
konuklar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Hepinizi muhabbetle selamlıyor, Diyarba-
kırspor camiasını, Diyarbakır dostlarını 
bir araya getiren bu anlamlı gecede sizlerle 
olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Açıkçası, böyle an-
lamlı bir geceye katılamamış olmak beni 
ziyadesiyle üzerdi. Zira, tüm Anadolu ta-
kımlarını önemsiyor, Anadolu takımlarının 
başarısı karşısında heyecan duyuyorum.

Başbakanlığım süresince 81 vilayetimizin 
81’ine de defalarca gittim. Her gittiğim 
şehrimizde, genelde sporun, özelde futbo-
lun ne büyük bir heyecan ve coşku kaynağı 
olduğunu bizzat müşahede ettim. Esasen 
bunu biraz da yaşamak gerekiyor… Büyük-
şehirlerden ya da televizyon ekranların-
dan, gazete sayfalarından gördüğümüzün 
çok ötesinde, futbol o şehirlerimizde haya-
tın tam merkezinde yer alıyor. Futbol takı-
mının başarısı, tüm şehri ayağa kaldırabili-

İstanbul | 27 Aralık 2009

Diyarbakırspor Gecesi
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yor… Futbol takımının yenilgisi bütün bir 
şehri, genci, yaşlısı, çocuğuyla hüzne sevk 
edebiliyor. 

Türkiye’nin birçok şehri, son dönemde 
kabuğunu kırdı ve ekonomik anlamda 
kendi yağıyla kavrularak Türkiye’ye, hat-
ta dünyaya örnek olacak bir performans 
sergiledi. Kayseri’nin, Konya’nın, Çorum, 
Gaziantep, Denizli, Afyon’un, bunlar gibi 
birçok şehrimizin sanayide, ticarette, yatı-
rımlarda elde ettiği başarı gerçekten takdi-
re şayandır. Bu illerimiz, sırtlarını kamuya 
dayamadan, tamamen kendi imkanlarıyla, 
tamamen kendi başlarına birer başarı öy-
küsü yazdılar. Yine son dönemde, Anadolu 
futbol takımlarının da, dev futbol kulüp-
leri karşısında varlık göstermesi elbette 
heyecan vericidir.

Hükümet olarak spora çok büyük destek 
sağladık. Hemen her ilimizde sporu teşvik 
ettik, gençlerin sportif faaliyetlerde bulu-
nabilmesi için tesisler inşa ettik, ediyoruz. 
Yine, son dönemde büyük spor organizas-
yonlarını Türkiye’ye taşıdık ve bunda da 
İstanbul’la sınırlı kalmadık, İzmir, Trabzon, 
Erzurum gibi şehirlerimizi de, altyapılarını 
inşa ederek bu organizasyonların evsahibi 
yaptık. Biz, özellikle Avrupa’da, genç nüfu-
sumuzla övünüyoruz… Ama, bu kadar genç 
bir nüfusa sahip olmamıza rağmen, sporda 
henüz istediğimiz noktaya ulaşmış değiliz… 
Hakkını yemeyelim, geçmişte sadece güreş-
te varlık gösterebilirken, şimdi futbolda da, 
basketbolda da, diğer spor dallarında da 
artık Türkiye uluslararası camiada adından 
söz ettiriyor… 

Ama bunu da yeterli görmüyoruz, çok 
daha fazlasını hak ediyoruz ve başarabi-
liriz. Ama bu altyapıdan geçiyor. Altyapı 
yetmez, ilgiden, alakadan, eğitimden, 
yönlendirmeden geçiyor. Şimdi, Süper 
Lig’de, Doğu Anadolu Bölgemizden tek 
bir takımın dahi bulunmamasını, evet, biz 
yetki makamında olanların sorgulaması 
gerekiyor ama bizden daha çok, spor cami-
asının, bu illerimizin valilerinin, belediye 
başkanlarının, toplumun önde gelenleri-
nin de sorması ve sorgulaması gerekiyor.

Ben, Diyarbakır’ın, Diyarbakırlıların spo-
ru ne kadar sevdiklerini çok iyi biliyorum. 
Ama, Diyarbakır gibi bir büyükşehirden 
sadece bir takımın öne çıkmasını, onun da 
zorluklarla, sıkıntılarla uğraşıyor olmasını 
açıkçası haksızlık olarak görüyorum. Ba-
kınız, spor siyasetten mutlaka ve mutlaka 
uzak tutulmalıdır. Elbette herkesin siyasi 
görüşü vardır ama bunun ifade edileceği, 
dile getirileceği, tezahür edeceği yer spor 
salonları değildir, stadyumlar değildir. 
Ama bakıyorsunuz, Diyarbakır’da olsun, 
diğer Doğu ve Güneydoğu illerimizde ol-
sun, yerel yönetimler meseleye siyasi bir 
gözlükle bakıyor ve sporu desteklemesi 
gerekirken, nasıl engellerim, nasıl önünü 
keserim diye buna mesai sarf ediyor.

Öte taraftan, Diyarbakırspor’un son dö-
nemde maruz kaldığı çirkin tezahürat ve 
çirkin muamele de ayrıca spora, centil-
menliğe yakışmıyor. Bakın, burada açık 
açık ifade ediyorum… Türkiye’de, sporu 
dahi istismar edecek, sporu dahi kışkırta-
cak, provoke edecek kadar alçalabilenler 
var. Bunlar bir avuç gözü dönmüş kitleden 
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oluşuyor ve meydana gelen olaylar da 
tamamen lokal olaylar, tamamen istisnai, 
provokatif olaylardır. Diyarbakır da, Diyar-
bakırspor da bu olaylar karşısında sağdu-
yulu bir tavır sergilemiştir ve bundan dola-
yı da kendilerini tebrik ediyorum. Bundan 
sonra da, Diyarbakırspor taraftarları için-
den olsun, diğer taraftarlar içinden olsun 
kışkırtıcı eylem ve tezahürata başvuranlar 
olabilir. Ama bu kendini bilmezlerin, spo-
ru da, sporseverleri de, takımlarımızın ta-
raftarlarını da infiale sevk etmelerine izin 
vermeyeceğiz, vermemeliyiz.

Hassas bir süreçten geçiyoruz, zor bir 
süreçten geçiyoruz… Hükümetimizin 
başlattığı Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, 
Türkiye’yi her anlamda, ekonomik, sosyal, 
siyasal anlamda ileriye taşıyacak, refaha, 
huzura, istikrara ve en önemlisi de kardeş-
liğimizin pekişmesine kapı aralayacak bir 
süreç. Tabii, Türkiye’yi atılıma geçirecek, 
Türkiye’yi modern ve güçlü ülkeler arasına 
sokacak böyle bir sürece karşı bir direnç de 
söz konusu. Biz, her anlamda kardeşliği-
mizi pekiştirmeye çalışırken, birileri de 
inatla bu sürecin karşısında duruyor ve 
milletimizin hassasiyetlerini istismar ede-
rek bu süreci engellemeye çalışıyor. Bizim 
bu ülkede mazimiz ortak… Hiç kuşkunuz 
olmasın, istikbali de birlikte inşa edeceğiz.

Diyarbakır, bizim kardeşliğimizin abide bir 
şehridir, yaşayan bir sembolüdür. Diyarba-
kır, her türlü etnik kökenin, her türlü inan-
cın, mezhebin, her rengin, her tonun bir ve 
beraber bin yıllardır barış ve huzur içinde 
yaşadığı bir şehirdir. Diyarbakır’ın surları 
bizim ortak zenginliğimiz. Diyarbakır’ın 

camileri, hanları, kervansarayları, köprü-
leri, çarşıları bizim ortak medeniyetimizin 
eserleri. İstanbul neyse, Diyarbakır odur. 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neyse, 
Diyarbakırspor odur. Denizlispor, Mani-
saspor, Trabzonspor neyse, Diyarbakırspor 
odur. Bu noktada bir ayrımcılığa gitmek, 
sözle, eylemle, farklı tezahürat ve farklı 
eylemlerle ırkçı yaklaşımlar sergilemek, 
bu ülkeye, bu millete, tarihimize, kültürü-
müze yapılacak en çirkin hakarettir.

Spor birleştirici olmalıdır, spor bütünleş-
tirici olmalıdır, spor kardeşliğimizin itici 
gücü olmalıdır. Stadyumlar küfürden, ha-
karetten, çirkin tezahürattan arındırıldığı 
kadar, ırkçı yaklaşımlardan da arındırıl-
malı, bu da bizzat sporcular, kulüpler, spor 
camiası tarafından yapılmalıdır. Bakınız, 
spor yapmış, futbol oynamış bir kardeşi-
niz olarak, birliğimiz, bütünlüğümüz ve 
kardeşliğimiz için, sporun çok daha fazla 
devrede olmasının önemine yürekten ina-
nıyorum. Diyarbakır’a 7 yılda çok büyük 
yatırımlar yaptık. Son derece samimi bir 
şekilde söylüyorum, Diyarbakır’ın bugüne 
kadar görmediği yoğunlukta bir yatırım ve 
hizmet seferberliği başlattık. Çünkü, bu ili-
mizin, bölgedeki illerimizin yıllarca ihmal 
edildiğini biliyoruz. Bölgede terörün de 
yatırımların önünü keserek kendisine is-
tismar sahası oluşturduğunu da biliyoruz.

Biz bunlara aldırmadık. Özetle söylüyo-
rum: Diyarbakır’da 7 yılda 2.806 dersliğin 
yapımını tamamladık. Okullarımıza 9 bin 
513 adet bilgisayar gönderdik. Dicle Üni-
versitesi bünyesinde İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesini açtık. Diyarbakır’da sağ-
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lık yatırımları için 225 milyon TL harcama 
yaptık. Çok sayıda hastane ve sağlık ocağı-
nı tamamladık, sağlık hizmetlerini belli bir 
kaliteye ulaştırdık. 7 yılda Diyarbakır’da 
tam 207 kilometre bölünmüş yol inşa et-
tik. 7 bin 646 konut uygulaması başlattık, 
bunların yaklaşık 2 bin tanesini bitirdik. 
Tarım, Köydes, Beldes, Enerji gibi alanlar-
da Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek, 
kaderini değiştirecek yatırımlarımız oldu. 
Biliyorsunuz, GAP Eylem Planımızı 2008 
yılında Diyarbakır’dan açıkladık ve DAP, 
KOP gibi projelerle birlikte ek ödenek sağ-
layarak 2012 sonunda bitirmeyi kararlaş-
tırdık. GAP kapsamında Diyarbakır’da her 
alanda olduğu gibi eğitim, sağlık, kültür, 
turizm ve tabii ki spor alanında da yeni 
yatırımlar yapıyoruz. SODES, yani Sosyal 
Destek Programı kapsamında 10 bin Di-
yarbakırlı genci çeşitli projeler aracılığıyla 
sporla buluşturuyoruz. Bütün yeni yapılan 
okullara spor salonları da inşa ediyoruz. 3 
çim saha, 1 yüzme havuzu yaptık. İnşallah 
önümüzdeki sene bu yüzme havuzunun 
üzerini de kapatıyoruz. 5 bin kişilik bir 
kapalı spor salonunun inşaatı devam edi-
yor, 2011’de bu salonu da inşallah hizmete 
açıyoruz.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da 
da, yerel idarecilerin engellemelerine rağ-
men yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ben, 
Diyarbakırspor’dan, Şarkın Yıldızların-
dan daha fazla gayret, daha fazla özveri, 
daha fazla başarı bekliyorum. Bugün bu 
salonda toplanmış seçkin dostlarımızın 
da, Diyarbakırspor’a her türlü katkıyı sağ-
layacağına, Diyarbakır ve Diyarbakırspor 
için cömert katkılarda bulunacaklarına 

gönülden inanıyorum. Ve diyorum ki… 
Diyarbakır yetmez… Van da bu heyecanın 
içinde yer alsın. Bitlis de yer alsın, Hakka-
ri, Ağrı, Muş, Şanlıurfa, Tunceli… Bölgenin 
tüm illeri bu heyecanın içinde yer alsın. 
Çocukların eylemlere katılmasından, taş 
atmasından rahatsızlık duyan herkes, ama 
herkes, bu çocukları geleceğin başarılı 
sporcuları yapmak için kafa yorsun, proje 
üretsin, bu projeleri uygulamaya koysun.

Biz, hükümet olarak bu noktada gerçekten 
tarihi yatırımlar gerçekleştirdik. Bölgeye 
yaptığımız yatarımlar, açtığımız okullar, 
gençlik için ürettiğimiz eserler ortada. 
Özel sektörümüzün, hayırseverlerimizin 
de bu meseleye yoğunlaşmaları, devlete 
yardımcı olmaları süreci hızlandıracaktır. 
Bakın, 7 yıllık iktidarımızda, 63 yeni üni-
versite kurduk. Bugün Türkiye genelinde 
üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Doğu 
ve Güneydoğu illerinde kurduğumuz 
üniversiteler, sporun ve sanatın destek-
lenmesinde etkin rol oynayabilirler ve 
inanıyorum ki kısa zamanda biz bunların 
meyvelerini alacağız. Yeter ki inanalım, 
yeter ki, yapılanların heyecanını içimizde 
hissedelim. Mutlaka başarırız ve başara-
cağız. Çünkü millet olarak bu iradeye, bu 
birikime sahibiz. Ben, bir kez daha, bu 
anlamlı geceyi tertip ettikleri için Diyar-
bakırspor camiasına teşekkür ediyorum. 
Bu gecede Diyarbakırspor’u yalnız bırak-
mayan tüm dostlarımıza şükranlarımı su-
nuyorum. Katılımcıların, katkılarını, des-
teklerini esirgemeyeceklerini biliyor, bu 
heyecanı paylaşıyor olmalarından dolayı 
hepinizi kutluyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Eğitim camiamızın değerli temsilcileri, 
sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, 2010 yılının bu ilk günlerinde, 
değerli gençlerimizle, değerli öğrencileri-
mizle, onların aileleriyle bu büyük heyeca-
nı yaşıyor olmaktan çok büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum…

Evet… Bugün,  941 öğrencimizi daha 
dünyanın en iyi üniversitelerine uğurluyo-
ruz. Bu öğrencilerimizi tebrik ediyorum, 
başarılarının devamını diliyorum… Aynı 
şekilde, başta aileleriniz olmak üzere, eği-
timinize katkı veren tüm öğretmenlerinizi 
de sizlerin aracılığıyla kutluyor, ülkem ve 
milletim adına onlara şükranlarımı ileti-

Ankara | 6 Ocak 2010

MEB “Beş Yılda Beşbin Öğrenci 
Projesi” Programı
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yorum. Bizim bugün ülke genelinde 94’ü 
devlet, 45’i vakıf olmak üzere 139 üni-
versitemiz var… Bu 139 üniversitenin 63 
tanesini, yani yaklaşık yarısını biz 7 yılda 
ülkemize kazandırdık. 7 yılda 41’i devlet, 
22’si vakıf olmak üzere 63 yeni üniversite 
kurduk ve üniversitesi olmayan il bırak-
madık. 

Türkiye’nin 81 vilayetini ziyaret eden 
bir Başbakan olarak söylüyorum: Ana-
dolu’daki, Trakya’daki bu yeni üniversi-
telerimiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor, 
ilerliyor, modern eğitim imkanlarına ka-
vuşuyor. Kırşehir’de, Batman’da, Yozgat’ta, 
Kırklareli’nde, Şırnak’ta, Hakkari’de, 
Mardin’de üniversitelerimiz bu şehirleri-
mizin umudu haline geldi, vizyonu haline 
geldi. Bizim şu anda zaten dünyayla re-
kabet edebilecek üniversitelerimiz var… 
Ama ben inanıyorum ki, yakın bir zaman-
da, Türkiye’nin üniversiteleri dünya ile 
rekabet etmekle kalmayacak, bu rekabette 
adım adım öne geçecekler. Çünkü sizler 
varsınız… Çünkü sizler gibi nice öğrenci-
miz var… Çünkü bizim, genç, dinamik, zeki 
bir genç neslimiz var. Bu üniversiteler, bi-
zim eğitim hayatımız, bilim hayatımız, kül-
tür ve sanat hayatımız sizlerin sayesinde 
daha ileri atılımlar yapacaklar. Ben buna 
yürekten inanıyorum.

Dikkat ediniz… Biz, 7 yılda 63 yeni üni-
versiteyi Türkiye’ye kazandırırken, buna 
itiraz edenler oldu… Binayı nereden bula-
caksınız dediler, personeli nereden bula-
caksınız dediler, öğretim görevlisini nere-
den bulacaksınız dediler… Biz her zaman 
söylüyoruz… KAYNAK TÜRKİYE’DİR 

diyoruz… Güçlü bir ekonomiyi tamamen 
Türkiye’nin kaynaklarıyla inşa ediyo-
ruz. İtibarlı bir dış politikayı tamamen 
Türkiye’nin dinamizmiyle inşa ediyoruz. 
Aynı şekilde, Türkiye’nin geleceğini de, 
yine Türkiye’nin genç nesline yatırım 
yaparak inşa ediyoruz. Biz, 3 yılı, 5 yılı, 
10 yılı değil, önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı, 
50 yılı kendimize dert ediniyor, sorunları 
bugünden çözmenin, geleceği bugünden 
tasarlamanın mücadelesini veriyoruz. 
Nitekim şu anda Türkiye’nin tüm üniver-
sitelerinde adım adım sorunları gideriyo-
ruz, ihtiyaçları karşılıyoruz, üniversiteleri 
şehirlerimizin umudu haline dönüştürü-
yoruz.

Değerli gençler, sevgili öğrenciler…

Evet, bizim şanlı bir tarihimiz var, muh-
teşem bir geçmişimiz var, hiçbir millete 
nasip olmayacak bir medeniyet tasavvu-
rumuz, bir kültür birikimimiz var… Ama 
geçmişle sadece övünmek bize bir şey ka-
zandırmıyor… Geçmişin hülyasına takılıp 
kalamayız, geçmişteki başarılarımızla ye-
tinemeyiz… Geçmişimizi hiç unutmamak, 
ondan dersler çıkarmak, tarihi birikim ve 
tecrübeyi aklımızda tutmak, bizim için 
önemli bir zenginliktir. Biz,  geçmişin bi-
rikimi üzerine geleceği tasarlamak, daha 
ilerilere ulaşmak için gayret göstermek 
zorundayız. Oradan aldığımız tecrübeyi 
geleceğe taşımak, oradan aldığımız ilham 
ve azimle geleceği şekillendirmek zorun-
dayız.

İşte onun için hep geleceğe bakacağız. 
Bugün yeni üniversite kurulmasına karşı 
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çıkanlar, yarın inanıyorum ki oradan yetiş-
miş son derece donanımlı öğrenciler kar-
şısında mahcup olacaklardır. Dikkatinizi 
çekiyorum… Türkiye çok hızlı bir şekilde 
büyüyor… Türkiye ekonomisiyle büyüyor, 
dış politikasıyla büyüyor, sosyal dina-
mikleriyle büyüyor… 7 yıl önce dünyanın 
26’ıncı büyük ekonomisiydik, bugün dün-
yanın en büyük 17’inci ekonomisiyiz. 7 yıl 
önce milli gelirimiz 230 milyar dolardı, 
2008 sonunda 742 milyar dolara ulaştık. 
7 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapı-
yorduk, bugün, küresel krize rağmen 101 
milyar dolar ihracat yapıyoruz. 7 yıl önce 
ekonomik krizlerle, siyasi krizlerle çalka-
lanan bir Türkiye vardı, bugün, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin üyesi, 
Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri yü-
rüten, Medeniyetler İttifakına eş başkanlık 
yapan, bölgesel meselelere ağırlığını koyan 
bir Türkiye var… Yarın çok daha iyi ola-
cak… Türkiye gelecekte bugünkünden çok 
daha ileri bir noktada olacak…

İşte, geleceğin o muhteşem Türkiye’sinin 
donanımlı gençlerini bugünden hazır-
lamak zorundayız. Eğitimde her türlü 
imkanı seferber etmek, en kaliteli eğitim 
zeminine kavuşmak ve Büyük Türkiye’nin 
çalışkan evlatlarını bugünden yetiştirmek 
zorundayız. Biz meseleye böyle bakıyo-
ruz… Geniş ufuklu bakıyoruz, umutla ba-
kıyoruz, vizyonla bakıyoruz. Şunu bütün 
samimiyetimle ifade ediyorum: 2010 yılı 
da, sonraki yıllar da Türkiye için, mille-
timiz için başarılarla dolu parlak yıllar 
olacak… Bütün karamsarlara inat, bütün 
kötümserlere inat, tüm felaket tellallarına 
inat ben Türkiye’yi aydınlık yarınların 

beklediğine inanıyor, bu inançla, bu azim-
le gayret gösteriyorum. Bakınız, bugüne 
kadar, eğitim alanında ne kadar büyük ye-
niliklere imza attığımızı, bu alanda ilkleri 
gerçekleştirdiğimizi, cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını kırdığımızı, devrim niteliğinde 
reformlar yaptığımızı hepiniz biliyorsu-
nuz. Geleceğin Türkiye’sine yakışır genç 
nesillerimizin yetişmesi için her türlü 
imkanı seferber ettiğimizi en iyi sizler bi-
liyorsunuz.

7 yılda Türkiye genelinde 142 bin 600 yeni 
derslik inşa ettik. 738 bin 784 bilgisayarı 
okullarımıza kazandırdık. 8 derslik ve 
üzeri tüm okullarımıza 29 bin 428 bilişim 
teknolojisi sınıfı kurduk. Eğitim altyapısı-
nı yenilemek için imkanlarımızı zorladık. 
Hiç kimse eğitim imkanından uzak kal-
masın dedik; özürlü kardeşlerimiz, kızları-
mız, yoksullarımız eğitim imkanlarından 
mahrum kalmasın dedik, her türlü maddi 
manevi desteği sağladık. 926 milyon 543 
bin adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. 2002 
yılında, sadece 857 bin öğrencimiz burs ve 
kredi alabiliyordu. Şu anda isteyen herkese 
burs ve kredi veriliyor. Burs ve kredi alan 
öğrenci sayısı 1.5 milyon öğrenciye yak-
laştı (1.489.330 bin kişi) 2002’de, burs ve 
kredi olarak sadece 45 TL ödeniyordu; bu 
ay yaptığımız zamla birlikte öğrencileri-
mize ayda 200 TL burs ve kredi ödüyoruz. 
7 yılda miktarı tam yüzde 344 oranında 
artırdık. 49 bin 129 öğrenci kapasiteli 124 
tane yurt binası ve bloğu inşa ettik. 

Sadece bunlarla da kalmadık… Öğrencile-
rimiz, yurtdışındaki üniversiteleri görsün, 
oradaki havayı, oradaki atmosferi teneffüs 
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etsin, oralarda görgü ve bilgilerini artırsın 
dedik. Önümüzdeki 20 yılda ülkemizin ih-
tiyaç duyacağı yetişmiş insan gücü alanla-
rını tespit ettik, o ihtiyaçların karşılanması 
noktasında adımlar atma kararı aldık. 
Bu vesileyle, “Beş Yılda Beş Bin Öğrenci” 
gibi geleceğimizi güvence altına alan son 
derece nitelikli bir projeyi başlattık. Proje 
kapsamında Dil ve Edebiyat,  Temel Bilim-
ler ve Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sos-
yal Bilimler, Uygulamalı Sosyal Bilimler, 
Ziraat ve Ormancılık alanlarında, 381 alt 
alanda eğitim almalarını öngördük. 2007 
yılı başından itibaren bu alanları esas ala-
rak yurtdışında doktora ve yüksek lisans 
eğitimi almaları için öğrenci göndermeye 
başladık. Halihazırda 1.408 öğrencimiz, 
bu proje kapsamında yurtdışında burslu 
statüde lisansüstü öğrenim görüyor. İşte 
bugün bir adım daha atıyoruz ve 2009 yı-
lında seçilen 941 öğrencimizi, 941 evladı-
mızı daha aynı amaçlarla yurtdışına uğur-
luyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, bu 
yıl da 1.000 ila 1500 öğrenci için duyuru 
yapma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Hiç çekincemiz yok, hiç tereddüdümüz 
yok… Yeter ki bu ülkenin gençleri oku-
sun… Yeter ki bu ülkenin zeki öğrencileri 
dünyanın en iyi okullarında okusun, en 
kaliteli eğitimi alsın… Yeter ki bugünden 
Türkiye’nin geleceğine hazırlık yapılsın. 
Biz hiçbir imkandan kaçınmadık, bundan 
sonra da kaçınmayacağız. Türkiye’yi, dün-
yanın bir eğitim üssü, bir eğitim merkezi 
yapmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bakın, dikkatinizi çeki-
yorum, Gazi Mustafa Kemal bunu ta o 
zaman, 1920’li yıllarda fark etmişti. Yurt-

dışına ilk öğrenci gönderme kararı bizzat 
Gazi Mustafa Kemal’in verdiği talimatla 
1929 yılında çıkarılan kanunla verilmişti. 
Yeni Türkiye’nin demiryolları, fabrikaları, 
köprüleri, karayolları işte o mühendislerin 
eliyle inşa edildi. Cumhuriyetin 10’uncu 
yılında o öğrencilerimizin imzası vardı. 
İnşallah, Cumhuriyetimizin 100’üncü yı-
lında da, bugün yurtdışına gönderdiğimiz 
öğrencilerimizin, sizlerin imzası olacak…

Değerli gençler…

Kutlu eğitim yolculuğunuz öncesinde 
bazı tavsiyelerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum… Biliyorum; ailenizden, akra-
banızdan, arkadaşlarınızdan ayrılıp uzak 
diyarlara gideceksiniz… Ancak her ayrılık 
yeni bir buluşmanın başlangıcıdır.  Siz, 
yuvanızdan ayrılıp gelecekle buluşacak-
sınız; bu ülkenin, bu milletin geleceğiyle 
buluşacaksınız… Gideceğiniz ülkelerde ve 
kurumlarda lisansüstü öğreniminizi en 
iyi şekilde yapacağınızdan üstün başarı 
göstereceğinizden şüphem yok. Sizler için 
tahsis edilen kaynak, bu ülkenin on mil-
yonlarca insanının dişinden tırnağından 
artırdığı birikimlerinden ayrılmıştır. Bu 
milletin sizden büyük beklentileri var. 
Bu beklentileri boşa çıkarmayacağınıza, 
sizin için sarf edilen birikimleri heba et-
meyeceğinize canı gönülden inanıyorum. 
Geri döndüğünüzde de, ülkemiz için, 
milletimiz için en iyiyi, en güzeli yapaca-
ğınızı biliyorum. Güzel ülkemizin en ücra 
köşesinde bilginiz, görgünüz, sevginiz ve 
azminizle yeni ışıklar yakacak ve oradaki 
yavrularımızı bizlerin umudu haline geti-
receğinize yürekten inanıyorum. 
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Bir hususu özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Öğrenim için gittiğiniz yerlerde aynı 
zamanda Türkiye’yi de temsil edeceksiniz.  
Bunun da çok önemli bir vazife olduğunu 
hatırlatmak istiyorum. Sizlerin, gidece-
ğiniz ülkelerde, yaşayacağınız şehirlerde, 
öğrenim göreceğiniz okullarda ülkemizin 
tanıtım elçisi gibi görev yapmanız gere-
kiyor. Türkiye adına oluşmuş önyargıları 
yıkmak, Türkiye’yi, tarihiyle, kültürüyle, 
dünya mirasına sağladığı katkılarla tanıt-
mak, özellikle ülkemizin son dönemde 
kaydettiği küresel nitelikteki başarıları 
aktarmak göreviniz olmalıdır. Bunun 
yanında gittiğiniz ülkelerde vatandaşları-
mızla ve soydaşlarımızla dayanışma içinde 
olmanız da son derece önemlidir. Oralarda 
milli meselelerimize sahip çıkınız, milli 
günlerimizi hep birlikte ve coşku içinde 
kutlayınız. Ülkenizdeki gelişmeleri yakın-
dan takip ederek, uluslar arası tezlerimizi, 
haklı meselelerimizi oralarda mutlaka 
savununuz.

Bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyo-
rum… Bu ülkenin sizden büyük beklenti-
leri var, bu milletin sizden büyük beklen-
tileri var… Edindiğiniz tecrübeyi ülkemize 
kazandırmak, insanımıza kazandırmak 
için ahde vefayla hareket edeceğinize ina-
nıyorum. Ülke olarak, millet olarak sizlere 
inanıyoruz, sizlere güveniyoruz… Gelece-
ğin Türkiye’si sizlerin gayretiyle şekillene-
cek… Bu büyük mesuliyeti hakkıyla taşı-
yacağınızı biliyoruz. Allah yolunuzu açık 
etsin… Güle güle gidin, güle güle gelin… 
Hepinize, bu kutlu yolculuğunuzda üstün 
başarılar diliyorum. Bir kez daha aileleri-
nizi, öğretmenlerinizi, eğitim camiamızın 

tüm mensuplarını kutluyorum. Milli Eği-
tim Bakanlığımız başta olmak üzere, bu 
anlamlı eğitim yolculuğuna katkı veren 
tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyor, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Sağ olun, var olun…
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Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler… Sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün, 
Euronews’in Türkçe yayına başlama heye-
canını bizlerle paylaştığınız için sizlere en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Evet, dünyanın en çok izlenen haber kanalı 
Euronews, bugün 9’uncu dilde, Türkçe’de 

yayına başlıyor ve artık dünyaya Türkçe 
olarak da sesleniyor. Öncelikle, bu işbir-
liğini gerçekleştiren, altyapıyı kuran, bu 
başarılı işbirliğine imza atan TRT kurumu-
muz ve Euronews’in yetkililerine teşekkür 
ediyorum. Euronews’in tüm ekibiyle bir-
likte Türkçe yayın ekibini de tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.

İstanbul | 30 Ocak 2010

Euronews Türkçe Yayına 
Başlama Töreni
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Esasen, bugün bizim burada yaşadığımız 
heyecan, sadece Türkiye sınırları içinde 
değil, çok geniş bir coğrafyada paylaşılıyor, 
çok geniş bir coğrafyada yankı buluyor. 
Avustralya’dan Amerika’ya, Afrika’dan 
Asya’ya, Avrupa’ya kadar 5 kıtada Türkiye 
Türkçesi konuşan büyük bir nüfus bulu-
nuyor. Bunun yanında, lehçeleri farklı da 
olsa, Türkçe konuşan ülke ve toplulukların 
nüfusu yaklaşık 1,5 milyar nüfusa ulaşı-
yor. Euronews, bugün başladığı Türkçe ya-
yınla, inanıyorum ki dünyanın önemli bir 
bölümünü seyirci kitlesi arasına katıyor.

Değerli dostlarım…

Türkiye, son 7 yıllık dönemde başta dış po-
litika ve ekonomi olmak üzere her alanda 
önemli atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye, 
dünyanın en büyük 26’ıncı ekonomisi 
iken, 7 yılda gerçekleştirdiği istikrarlı 
büyüme sayesinde bugün dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisi konumuna yük-
seldi. İhracatımız, küresel finans krizine 
rağmen 2009’da da 100 milyar doları aştı 
ve 102 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz, doğ-
rudan uluslar arası yatırımlar için bir ca-
zibe merkezi olduğu kadar, Türk işadam-
ları da küresel yatırımlarıyla öne çıktılar, 
müteahhitlik sektörümüz dünyada hacim 
itibariyle ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye ekonomisi, küresel finans krizin-
den en az etkilenen ülkeler arasında yer 
aldığı gibi, krizi de en hızlı atlatan ülke-
lerin başında geliyor. 2010 ve sonrasında 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ekonomiler 
arasında yer alacağı uluslar arası kuruluş-
lar tarafından güçlü şekilde teyit ediliyor. 

Aynı şekilde, bu dönemde dış politikamız 
da aktif, dinamik, çözüm odaklı, çözüme 
zorlayan bir performans sergiledi. Bölge-
mizde ve dünyada her zaman barışı sa-
vunduk, istikrara vurgu yaptık, huzur ve 
güvenlikten yana tavır koyduk. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne üye olarak 
küresel barışa katkı sağlarken, İspanya 
ile birlikte Medeniyetler İttifakı’na eşbaş-
kanlık yaparak diyalogu, hoşgörüyü öne 
çıkardık.

Tüm bunların ötesinde, Türkiye, 2005 yı-
lından itibaren Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerine başladı ve bu müzakereleri 
son derece kararlı bir şekilde yürütüyor. Ül-
kemizin ve milletimizin yarım asırlık rüya-
sı ve hedefi olan Avrupa Birliği, gerçekleş-
tirdiğimiz reformlar sayesinde bu dönemde 
somut bir proje halini aldı ve süreç belirgin 
şekilde işlemeye başladı. Biliyorsunuz, 
İstanbul, 15 Ocak’tan itibaren bir yıllığına 
Avrupa Kültür Başkenti olarak çok farklı 
etkinliklere ev sahipliği yapacak, başta Av-
rupa olmak üzere dünyadan çok daha fazla 
ziyaretçiyi ağırlayacak. İstanbul’un bugü-
nüne ve tarihine baktığınızda, bir Avrupa 
kenti olmasının ötesinde, Avrupa kültür ve 
medeniyetini şekillendiren çok önemli bir 
merkez olduğunu da göreceksiniz.

Değerli dostlarım… 

Türkiye’nin dışında kaldığı bir Avrupa Bir-
liği her yönden eksiktir, her yönden nakısa 
içindedir. Dünyanın tamamıyla iletişim 
kurabilen, özellikle içinde bulunduğu böl-
geyle ortak bir tarihi ve kültürü paylaşan 
Türkiye, Avrupa Birliği için yük değil, tam 
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tersine eşsiz bir fırsattır. Biz, tüm süreç 
boyunca bu tezimizi en güçlü şekilde ifade 
ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Avru-
pa’daki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, 
öğrencilerimiz, işadamlarımız Türkiye’yi 
Avrupa nezdinde en iyi şekilde temsil edi-
yorlar. Şimdi, inanıyorum ki, Euronews’in 
Türkçe yayınlarıyla Türkiye’nin Avrupa 
içindeki imajı çok daha iyi anlaşılacak, 
Türkiye çok sağlıklı ve objektif biçimde Av-
rupalılara tanıtılacaktır.

Bakınız… Geçtiğimiz yıl, TRT, yeni bir 
kanalla, TRT TÜRK’le dünyaya Türkçe 
seslenmeye başladı. Yine 2009’da, Türk-
çeyi ve kültürümüzü dünyaya daha iyi 
tanıtmak amacıyla Yunus Emre Vakfı’nı 
kurduk ve bu vakfımız da enstitüler aracı-
lığıyla faaliyetlerine başladı. Tüm dünyada, 
Türkiye’yi tanımaya, anlamaya, kültürümü-
zü, tarihimizi, medeniyetimizi öğrenmeye 
yönelik talepleri kaliteli ve yaygın şekilde 
karşılamanın çabası içindeyiz. Bu çabalara 
Euronews’in de Türkçe yayınlarla katkıda 
bulunacağı inancındayım.

Tabii bu arada TRT’yi, değerli yöneticilerini 
ve çalışanlarını da tebrik etmek istiyorum… 
TRT, son dönemde gerçekleştirdiği atılım-
larla küresel vizyonda yayıncılık anlayışına 
sahip bir medya kuruluşu haline geldi. 
Çocukların beğeniyle izlediği TRT Çocuk, 
biraz önce de bahsettiğim TRT Türk, Türk 
dünyasıyla ortak yayın yapan TRT Avaz, 
24 saat Kürtçe yayın yapan TRT 6, 30 dilde 
radyo ve internet yayını TRT’nin yenilikle-
rinden yalnızca birkaçı. Önümüzdeki dö-
nemde Arapça, İngilizce ve Farsça yayın ya-
pan kanallar da gündemimizde bulunuyor.

Değerli katılımcılar, değerli dostlarım…

Türkçe’nin en büyük şairi Yunus Emre ne 
güzel ifade etmiş: Ben Gelmedim Kavga 
İçin / Benim İşim Sevgi İçin / Dostun Evi 
Gönüllerdir / Gönüller Yapmaya Geldim… 
Aynı Yunus, o arı, o su gibi berrak Türkçe-
siyle, asırlar öncesinden seslenerek bizim 
sevgi medeniyetimizi kelimeleriyle nakış 
nakış yüreklerimize işledi… Dedi ki Yunus: 
Gelin Tanış Olalım / İşi Kolay Kılalım / 
Sevelim, Sevilelim / Bu Dünya Kimseye 
Kalmaz…

Ben, güzel Türkçe ile dünyaya seslenecek, 
Türkçe’nin ve Türkiye’nin barış, dostluk, 
kardeşlik ve huzur çağrılarını dünyaya du-
yuracak olan; Yunus’un dediği gibi “tanış 
olmamızı” sağlayacak olan Euronews’in 
Türkçe yayınlarının hayırlı olmasını dili-
yorum. Emeği geçenleri bir kez daha kut-
luyorum. TRT’ye ve Euronews’e başarılar 
diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum.
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Çok değerli misafirler, değerli arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti 
Sosyal İşler Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen “Hayata Sarılmak” programına 
hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın he-
men başında, bu anlamlı programa iştirak 
eden tüm misafirlerimizle birlikte, progra-

mı düzenleyen Sosyal İşler Başkanlığımıza 
da şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti olarak, özürlüler meselesini her 
zaman öncelikli ve önemli konularından 
biri olarak gördük, hiç bir zaman “dostlar 
alışverişte görsün” kolaycılığıyla ele alma-
dık. En başından itibaren özürlü kardeşle-

Ankara | 5 Mart 2010

AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı 
“Hayata Sarılmak” Programı
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rimizin meselelerine tam bir samimiyetle 
eğildik, bu meselelerin çözümü için tüm 
teşkilatımızla deyim yerindeyse yüreğimi-
zi ortaya koyduk. 

AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı bünyesinde 
Özürlüler Koordinasyon Merkezini kurarak 
bu noktada bir ilkin sahibi olduk. Şu anda 
81 vilayetimizin tamamında Özürlüler Ko-
ordinasyon Merkezlerimiz ve ilçelerimizde 
de Özürlü Komisyonlarımız bulunuyor. Bu 
merkezler ve komisyonlar her il ve ilçemiz-
de özürlü kardeşlerimiz için başları dara 
düştüğünde gidip dertlerini anlatacakları 
ilk adres özelliğine kavuştular. Ben, bu 
vesileyle, gerek genel Merkez, gerek tüm il 
ve ilçe teşkilatlarımızdaki özürlüler koor-
dinasyon merkezi çalışanlarına da, bugüne 
kadarki çalışmalarından ve özverili gayret-
lerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli misafirler, değerli kardeşlerim...

Şunu burada bir kez daha tekrar etmekte 
fayda görüyorum… Bu ülkenin her bir 
vatandaşı, devlet nazarında, hukuk naza-
rında, imkanlar ve fırsatlar önünde eşittir 
ve her bir vatandaş bu ülkenin birinci sınıf 
vatandaşıdır. Hiç kimseye ayrımcılık yapı-
lamaz, yapılmamalıdır. Hiç kimse, insani 
vasıflarından, doğuştan gelen, doğuştan 
sahip olduğu vasıflarından dolayı ayrımcılı-
ğa tabi tutulamaz… Bunun dili şudur, etnik 
kökeni budur, şu mezheptendir, özürlüdür, 
hastadır, vesairedir diyerek hiç kimse farklı 
uygulamalara maruz bırakılamaz. Doğuş-
tan veya sonradan insana ait olan her özel-
lik, ihtimamla ele alınmalıdır, hassasiyetle 
değerlendirilmelidir.

Bizler hepimiz, her şeyden önce insanız... 
Hiçbirimiz kaderimizi kendi ellerimizle ta-
yin etmedik. Özellikle doğuştan varolan hu-
susiyetlerimiz hiç birimizin tercihi değildi. 
Yaşamın farklı evrelerinde başımıza gelen 
hadiseler de, yaşam şevkimizi, yaşama olan 
bağlılığımızı ortadan kaldırmamalı, bizi 
sosyal hayatın dışına itmemelidir. Ben her 
fırsatta Yunus Emre’nin o son derece anlam-
lı ve derinlikli sözlerini tekrarlıyorum: “Biz 
yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz.” 
Bu söz, tüm sadeliğine, tüm yalınlığına rağ-
men, bizim insana nasıl bakmamız gerekti-
ğini de en güzel şekilde ifade ediyor.

Kimseyi ırkından ötürü hor görmüyoruz, 
kimseyi dininden, mezhebinden, meşre-
binden ötürü dışlamıyoruz, aynı şekilde 
kimseyi, doğuştan gelen ya da hastalıklar-
dan, kazalardan kaynaklanan durumları 
dolayısıyla hor görmüyoruz, dışlanması-
na, farklı muameleye maruz bırakılmasına 
da asla müsaade etmiyoruz. Ne olursa ol-
sun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun; 
“önce insan” diyoruz. Bizim siyasetimizin 
temelini “önce insan” ilkesi oluşturuyor.

Sadece siyasette değil, hukukta, adalet-
te, ekonomide, dış politikada da insan 
öncelikli bir yaklaşımı hakim kılmanın 
mücadelesini veriyoruz. Onun için, özürlü 
kardeşlerimizin eğitimden sağlığa, ekono-
miden sosyal hayata kadar geniş bir alana 
yayılan bütün meselelerine de, hep insan 
odaklı baktık; bütün sorunlarını hep insa-
niyet noktasından ele aldık.

Şunu da özellikle ifade etmek durumunda-
yım: Bizim, özürlülere yönelik sosyal politi-
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ka anlayışımız “yardım” eksenli değil “hak” 
eksenli bir politikadır. Özürlü kardeşleri-
miz, vatandaşlarımız için yapılan hiçbir 
yatırımı, hiçbir düzenlemeyi bir lütuf, bir 
imtiyaz olarak görmedik, görmüyoruz… 
Şunu büyük bir memnuniyetle söylemeli-
yim ki; her alanda olduğu gibi, özürlülerin 
sorunları noktasında da Türkiye’de ilkleri 
başaran bir hükümet olduk… Bu alanda 
tarihi nitelikte değişiklikler, düzenlemeler 
yaptık… Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 
bizim hükümetimiz döneminde özürlülük 
alanında yaşanan sorunlara kapsamlı ve 
çağdaş çözümler getiren, 5378 sayılı Özür-
lüler Kanunu çıkarıldı.

Bir kere, zihniyet olarak, anlayış olarak 
eğitimde feda edilecek hiçbir ferdimizin 
olamayacağını bu sayede kesin olarak ifa-
de ettik. 2002 yılında özel eğitim desteği 
alan özürlü öğrencimiz sadece 19 bin iken, 
bugün itibariyle bu kapsamda yaklaşık 
200 bin özürlü öğrencimize ayda 432 TL 
eğitim desteği veriliyor. Ücretsiz taşıma 
projesi kapsamında yaklaşık 30 bin özürlü 
öğrencimizi eğitim kurumlarına ücretsiz 
taşıyoruz. Üniversitede okuyan özürlü öğ-
rencilerimize burs ve yurt imkanları nok-
tasında öncelik tanıyoruz. 2003 yılından 
itibaren inşa ettiğimiz tüm yurtlarda özür-
lü öğrenci odaları mevcut. Daha öncesinde 
inşa edilmiş yurtları da özürlü öğrenciler 
için yeniden elden geçirdik, asansör, oda, 
rampa noktasında eksikleri giderdik, gide-
riyoruz.

Yine, sosyal devlet olmanın gereği olarak, 
2006 yılından bu yana, Hayatını başka-
sının yardımı olmadan sürdüremeyecek 

durumdaki özürlülerimize, toplumsal ya-
pımıza uygun olan evde bakım hizmetleri 
veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibariyle 
yaklaşık 220 bin özürlü vatandaşımıza, 
her ay bir asgari ücret tutarında bakım 
desteği veriyoruz. Şurası son derece önem-
li… 2022 sayılı yasa kapsamında özürlüle-
rin aldıkları aylıkları yüzde 200 ila yüzde 
300 oranlarında, yani hiçbir kesimde 
olmadığı kadar artırdık, aylık alacaklara 
yönelik kapsamı fevkalade genişlettik. Bu-
gün itibariyle yaklaşık 470 bin kişiye, özür 
oranına göre 185 TL ile 278 TL arasında 
değişen miktarlarda aylık ödüyoruz. 

2010 bütçesinde de özürlülerimize sağla-
nan bu imkanları unutmadık… Bakım des-
teği, özürlü aylıkları ve özel eğitim desteği 
olmak üzere sadece bu üç alanda yapılacak 
harcamalar için, 2010 mali yılı bütçesin-
de, 4,6 milyar Liralık bir kaynak ayırdık. 
Elbette doğrudan destekler yeterli değil... 
Özürlü kardeşlerimizin her alanda fırsat 
eşitliğinden yararlanmasını da son derece 
önemli buluyoruz. Özürlü vatandaşlarımız 
da tıpkı diğer vatandaşlarımız gibi, eşit 
koşullarda ve uygun çalışma ortamında, 
yine serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını 
idame ettirecek çalışma hakkına sahiptir. 
Kimsenin, özürlü vatandaşlarımıza bu 
konuda engel üretmek, bu konuda zorluk 
çıkartmak gibi bir hakkı olamaz. 

Hükümet olarak bu konuda üzerimize 
düşen görevi, büyük bir sorumlulukla, 
büyük bir ciddiyet ve titizlik içinde yerine 
getiriyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir bir 
istihdam için özürlülerimizin uygun bir 
meslek edinmelerini sağlayacak eğitim ve 
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mesleki rehabilitasyon süreçlerini destek-
ledik. Özürlülerin istihdamı noktasında 
işverenlerimize önemli teşvikler sağladık. 
Meslek edindirme kurslarımızın sayısı bu-
gün itibariyle 760’a çıkarıldı.

Yine bilindiği gibi kota kapsamında çalış-
tırılan özürlülerimiz için işveren sigorta 
primlerinin tamamı, kota fazlası çalıştırı-
lanlar için ise işveren sigorta primlerinin 
yüzde 50’si hazinemiz tarafından karşıla-
nıyor. İşsizliğin tüm dünyada en önemli 
sorunlardan biri olduğu bu süreçte, mem-
nuniyetle ifade etmeliyim ki, yapılan bu 
çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde 
işçi kadrolarındaki istihdam artışı tüm 
zorluklara rağmen hiçbir alanda olmadığı 
kadar özürlülük alanında sağlanmıştır. 
2002 yılında özürlü işçi kadrolarında yıl-
lık istihdam 10 bin 880 iken, 2002 sonrası 
7 yılda yıllık ortalama 2 kat artmış ve 20 
bin 400 olmuştur. 

Tabii ben burada önemli bir hususu da 
vurgulamak istiyorum: Özürlülerle ilgili 
her türlü meselenin çözümünde, sadece 
hükümetin gayretleri asla yeterli olmaz, 
olamaz. En modern yasaları çıkarın, mad-
di olarak en büyük imkanları sağlayın, 
eğitimde, sağlıkta, günlük yaşama dair 
imkanlarda en çağdaş normları getirin; 
yine de bu yeterli olamaz. Tek başına sivil 
toplum da yeterli olamaz, derneklerimizin, 
vakıf larımızın, belediyelerimizin mese-
leyi kendilerine dert edinmesi de nihai 
çözümü getirmez. Bu noktada bir zihniyet 
devrimini gerçekleştirmek durumunda-
yız. Toplumun bu meseleye duyarlılığını 
artırmak, 8,5 milyon özürlü kardeşimizin 

bu toplumun bir parçası, bu ülkenin de 
birinci sınıf vatandaşları olduğu bilincini 
yükseltmek zorundayız. İlgili tüm taraf-
ların, tam bir koordinasyon içinde, uyum 
içinde, işbirliği içinde meseleye ciddiyetle 
eğilmeleri gerekiyor.

Bugün burada, özel durumlarına rağmen, 
bu özel durumlarını bir mazeret olarak 
görmeyip başarı üstüne başarı elde etmiş, 
çeşitli aktivitelerde madalyalar, dereceler 
kazanmış kardeşlerimiz var. Aynı şekilde 
bu “özel” kardeşlerimizi yüreklendiren, 
onları teşvik eden ve onlara her türlü im-
kanı kazandıran çok değerli dostlarımız da 
bugün aramızdalar. Ben öncelikle, bizim 
yurtiçinde ve yurtdışında göğsümüzü ka-
bartan, bizi gururlandıran, duygulandıran 
tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum, ba-
şarılarının devamını diliyorum.

Bakınız dün, Türk Patent Enstitüsü’nün 
Ödül törenine katıldım. Son üç yıldır, 
70 binin üzerinde patent başvurusuyla 
Avrupa’da üçüncü sırada yer alıyoruz. 
Son 7 yılda ülkemizde tam 191 bin adet 
patent başvurusu yapıldı. Türkiye’nin 
akademisyenleri, araştırmacıları, bilim 
insanları dünya çapında önemli buluşla-
ra imza atıyorlar; hayatı kolaylaştıracak, 
üretimi kolaylaştıracak, ekonomiyi des-
tekleyecek önemli buluşlar yapıyorlar. 
Eğimölçer gibi, Prizmatik Dikey merdiven 
gibi, Biyolojik Mayın Tarama Cihazı gibi 
son derece önemli ve hayati buluşlar bizim 
insanlarımız tarafından gerçekleştirildi ve 
dünyanın hizmetine sunuldu. Kendimize 
inandığımızda, kendimize güvendiğimiz-
de, özgüvenimiz tam olduğunda bizim 
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millet olarak aşamayacağımız engel, ulaşa-
mayacağımız hedef yok. 

Azmedince Allah’ın izniyle başarıyoruz. 
Ama işte önemli olan bu zemini oluştur-
mak, imkanları oluşturmak ve önemli 
olan yüreklendirmek, teşvik etmek. “Sen 
kadınsın, çalışma evde otur”, “sen kız 
çocuğusun, okulda ne işin var”, “sen özür-
lüsün, sokağa çıkma, spora yaklaşma”... 
Bu tavır akla, mantığa, çağın gereklerine 
aykırı olduğu kadar insanlığa da aykırıdır. 
Türkiye’nin her yerinde bu tavrı, bu zih-
niyeti aşmak ve her türlü ayrımcılığı bir 
daha canlanmayacak şekilde tarihe havale 
etmek zorundayız. Özürlü basketbolcuları-
mızdan, özel futbolcularımızdan, sporun, 
sanatın, bilimin her dalında faaliyet gös-
teren, başarı kaydeden kardeşlerimizden, 
evet, altını çizerek ifade ediyorum, ibret 
almak, onları örnek almak durumundayız.

Şunu da hatırlatmak durumundayım: 
Özürlü kardeşlerimizin meselelerinin 
gündeme gelmesi için illa yanımızda, yöre-
mizde, yakınımızda bir özürlünün olması 
gerekmiyor. Görüş mesafemizin içinde bir 
özürlünün olmaması, böyle bir sorunun ol-
madığı anlamına gelmiyor. Ateş, düştüğü 
yeri yakmasın… Meseleler, dar çerçeveler-
de sıkışıp kalmasın… Bu mesele hepimizin 
meselesidir ve elbirliğiyle çözülebilecek 
bir meseledir. Biz, millet olarak her türlü 
sorunu çözeriz, çözecek kapasiteye sahibiz, 
potansiyele sahibiz, toplumsal dayanışma 
ve paylaşma kültürümüz de esasen bunu 
bizlere bir sorumluluk olarak yüklüyor. 
Yeter ki çözebileceğimize inanalım… Yeter 
ki devletin millete bakışı özürlü olmasın… 

Yeter ki siyasetimiz, demokrasimiz özürlü 
olmasın… Ekonomimiz özürlü olmasın… 
Yeter ki sosyal devlet ilkesi daha da güçlen-
sin… İnsanımızın, sevgi, merhamet, birlik 
ve dayanışma ruhu yeter ki eksilmesin, 
tersine daha da pekişsin… Bunu sağladı-
ğımızda, Türkiye’nin her sorunu da, her 
meselesi de, özürlü kardeşlerimizin mese-
leleri de mutlaka çözülecektir.

Ben bu salonda o umudu görüyorum, o 
cesareti, o kararlılığı görüyorum. Bir kez 
daha bu anlamlı toplantıya katıldığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Hayata 
sımsıkı sarılmış ve diğerlerine de ibret 
olmuş kardeşlerimi tebrik ediyorum, başa-
rılarının devamını diliyorum. Sosyal İşler 
Başkanlığımıza, Özürlüler Koordinasyon 
Merkezlerinde görevli arkadaşlarımıza da 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli hanımefendiler, değerli kardeş-
lerim... sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; buradan, Şanlıurfa’dan, sizle-
rin aracılığıyla ülkemdeki ve dünyadaki 
tüm kadınların Dünya kadınlar Günü’nü 
kutluyor, hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Yine buradan sizlerin aracılığıy-
la, ülkemin tüm kadınlarına, tüm hanım 
kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı 
iletiyorum.

Bu topraklar ANADOLU’dur... Bu toprak-
lar, tıpkı annelerimiz gibi, şefkatini, rah-
metini, bereketini bize cömertçe sunan 
topraklardır. Şairin en güzel şekilde ifade 
ettiği gibi, bu topraklar üzerinde yaşayan, 
Anadolu’da, Trakya’da nefes alıp veren 
tüm hanım kardeşlerimizin, “Yürekleri 
Akdeniz kadar geniş, solukları Afrika 
kadar sıcaktır”. Bizler, anneleri, anneliği 
kutsal gören, “Cennet, anaların ayağının 
altındadır” buyuran bir medeniyetin 
mensuplarıyız. 

Şanlıurfa | 7 Mart 2010

Dünya Kadınlar Günü Programı
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Bizim kültürümüzde, bizim gelenekleri-
mizde, bizim köklü medeniyetimizde ay-
rımcılığın hiçbir çeşidi yoktur. Kadınlara 
yönelik her türlü ayrımcılık çağdışıdır. 
Kadınları ikinci sınıf gören, onları aşağıla-
yan, horlayan her türlü zihniyet çağdışıdır. 
Kadın emeğini sömüren, kadınları istismar 
eden her türlü uygulama, tavır, yöntem 
çağdışıdır. Kadınları, kızlarımızı, sosyal 
hayattan, ekonomik hayattan, özellikle ve 
özellikle eğitimden yoksun bırakan her 
türlü anlayış çağdışıdır. Kadınları kılık kı-
yafetlerine göre sınıflara ayıran her türlü 
anlayış çağdışıdır. Kadınlara şiddet uygu-
layan, onlara el kaldıran, onları insanlık 
dışı muamelelere maruz bırakan her türlü 
yaklaşım aynı şekilde çağdışıdır.

Bu toprakların adetlerinde, geleneklerinde, 
inançlarında; altını çiziyorum, töresinde 
ve örfünde, kendisi için istemediğini baş-
kasına reva görmek yoktur. Kim ki, töre 
adı altında, örf, adet, gelenek, inanç adı 
altında kadınlara insanlık dışı muameleyi 
reva görüyorsa, o gaflet içindedir, dalalet 
içindedir.

Değerli hanımefendiler…

Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. 
Sizler, büyüyen, gelişen, hızla kalkınan, 
dünyada itibarı her geçen gün artan, bölge-
sinde ve dünyada ağırlığını artık çok daha 
fazla hissettiren bir Türkiye’nin vatandaşla-
rısınız. Bu ülkenin kadınları tarih boyunca 
tüm dünya kadınlarına örnek oldular. Bi-
zim tarihimizde, Ertuğrul Gazi’nin annesi 
Hayme Ana var. Bizim tarihimizde Osman 
Gazi’nin eşi Bala Hatun var, Orhan Gazi’nin 
eşi Nilüfer Hatun var. Bizim tarihimizde, 

gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın 
üzerine yürüyen, gerektiğinde sırtında be-
beği, kucağında mermi ile cepheye koşan 
kahraman kadınlar var.

Erzurumlu Nene Hatun, Kastamonulu 
Halime Çavuş, Gördesli Makbule Hanım, 
Tarsuslu Kara Fatma, Adanalı Kılavuz 
Hatice, Gaziantepli Yirik Fatma, Vanlı 
Süreyya Hanım… Her biri bu toprakların 
özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda kahra-
manlıklarıyla isimlerini tarihe yazdırdılar. 
Dünyada kadınların her alanda dışlandığı, 
horlandığı bir dönemde, bizim kadınları-
mız sosyal ve ekonomik hayatta yerlerini 
aldılar, 1913’ten itibaren kadınlarımız 
devlet memuru olmaya başladılar. Cumhu-
riyetimizin kuruluşunda ve yükselmesinde 
kadınlar her zaman ön safta oldular. 1934 
yılında, daha dünyada kadınların oy hakkı 
bile yokken bizim kadınlarımız seçme ve 
seçilme hakkına kavuştular.

İşte bugün de, Türkiye’nin sahip olduğu atı-
lım ivmesinde siz hanımlar yine en ön safta 
olacaksınız. Türkiye’nin kadınları, tarih 
boyunca olduğu gibi bugün de dirayetleriy-
le, çalışkanlıklarıyla, ferasetleriyle, şefkat 
ve merhametiyle bölgesine ve dünyaya 
örnek olacaklar. Hanım kardeşlerimizin 
sosyal hayatta, ekonomik aktivitelerde, en 
önemlisi de siyasette hak ettikleri yere ka-
vuşabilmeleri için Hükümet olarak yoğun 
gayret içindeyiz. 2004 yılında, kadın-erkek 
eşitliğini en üst seviyede tesis etmeye yöne-
lik olarak Anayasa’nın 10’uncu maddesini 
değiştirdik ve “Kadın ve erkekler eşit hakla-
ra sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geç-
mesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresini 
Anayasamıza yerleştirdik. 
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Yeni bir İş Kanunu çıkardık ve işyerle-
rinde cinsiyet ayrımcılığını kaldırmaya 
yönelik önemli bir adım attık. Türk Ceza 
Kanunu’nu değiştirdik. Kadınlara yönelik 
şiddetin cezasını artırdık. 2006 yılında ya-
yınladığımız genelge ile kadına yönelik şid-
dete karşı topyekun bir mücadele başlattık. 
Belediyeler Kanununu değiştirdik, kadın 
ve çocuklar için sığınma evleri açtık. “Hay-
di Kızlar Okula” dedik, “Ana-Kız Okuldayız” 
kampanyasını başlattık ve 350 bine yakın 
kız çocuğumuzu ve hanım kardeşimizi 
okulla, eğitimle buluşturduk.

Kadın girişimciliğini teşvik ettik, etmeye 
devam ediyoruz. Esnaf Sanatkara sağladı-
ğımız düşük faizli kredide kadınlarımıza 
pozitif ayrımcılık uyguladık. Kadınlarımız 
yeter ki çalışsın dedik, sigorta primlerini 
biz ödeyeceğiz dedik ve 5 yıl boyunca SSK 
işveren primlerini ödemeye başladık. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde “Kadın Er-
kek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu” kurduk. 
Kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri 
vergiden muaf tuttuk. Hanım kardeşleri-
miz siyasi hayatın her alanında aktif şekil-
de yer alsın istedik. Milletvekili olarak, be-
lediye başkanı, Meclis üyesi olarak hanım 
kardeşlerimizi siyasete teşvik ettik.

Biz işin edebiyatını yapmadık. Kadınların 
meselelerinin arkasına samimi bir irade, 
güçlü bir irade koyduk ve hanım kardeş-
lerimizin sorunlarına karşı tarihi nitelikte 
bir mücadele başlattık. Biz bu mücadeleyi 
sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu ülkenin 
kadınlarının, hiçbir ayrımcılığa, hiçbir 
horlanmaya, istismara, engellemeye maruz 
kalmadan hayatlarını idame ettirmeleri 
için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz ve ya-

pacağız. Hiç şüphesiz bunu sizlerle birlikte 
başaracağız. Ben, ülkemin tüm kadınların-
dan, tüm hanım kardeşlerimizden bu mü-
cadeleye destek olmalarını, sorunlarının 
çözümü noktasında bizim gayretlerimize 
omuz vermelerini rica ediyorum. Hakları-
nızı size birilerinin vermesini beklemeyin. 
Sürece el koyun, süreci siz yönetin ve hak-
larınızı elde edin.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefen-
diler...

Bu toplumun en temel dayanak noktası ai-
ledir. Aile, bizi var eden ve bizi ayakta tutan 
en güçlü zenginliğimiz. Aileyi ne kadar mu-
hafaza edersek, geleceğe de o denli güvenle 
bakabiliriz. Her türlü sosyal meselenin, her 
türlü toplumsal hastalığın şifası da, panze-
hiri de ailedir. Eğitim aileden başlar… Anne 
ve Baba, Okul ve öğretmenden önce gelir. 
Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onları 
en iyi şekilde geleceğe hazırlamak da biz-
lerin ellerinde. Sizlerin aile kurumunun 
muhafaza edilmesi, onun her türlü harici 
saldırıdan korunması noktasında özellikle 
hassas olmanızı rica ediyorum. Çocukları-
mızın her türlü tehlike karşısında korun-
ması önce sizin, ardından bizim vazifemiz. 
Hep birlikte aileyi yüceltelim, hep birlikte 
bu en büyük zenginliğimizi güçlü bir şekil-
de geleceğe taşıyalım.

Değerli katılımcılar...

Bugün burada, Dünya Kadınlar Günü vesi-
lesiyle bir araya geldiğimiz Şanlıurfa’da, siz 
değerli hanımefendilerin dikkatini özellik-
le bir hususa çekmek istiyorum. Açıkçası 
bugün ben buraya, sizlerin Dünya Kadınlar 
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Günü’nü kutlamaya, ama aynı zamanda 
sizlerle dertleşmeye geldim. Çünkü inanı-
yorum ki, benim yüreğimde samimiyetle 
taşıdığım o derdi en iyi anlayacak, en iyi 
kavrayacak ve en sıcak şekilde hissedecek 
olan sizlersiniz. O derde derman üretecek 
olan da sizlersiniz.

Bakınız değerli kardeşlerim… Allah bize 
yeryüzünün en bereketli, en münbit top-
raklarını bahşetti. Şu yanı başımızdaki 
Harran Ovası, Muş Ovası, Konya Ovası, 
Menderes, Bafra, Tekirdağ Ovası binlerce 
yıldır ekilen tohumlara misliyle karşılık 
verdi. Aşık Veysel ne güzel ifade etmiş… 
Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım / Benim 
Sadık Yarim Kara Topraktır / Beyhude 
Dolandım, Boşa Yoruldum / Benim Sadık 
Yarim Kara Topraktır / Her Kim Ki Olursa 
Bu Sırrı Mazhar / Dünyaya Bırakır Ölmez 
Bir Eser / Gün Gelir, Veysel’i Bağrına Basar 
/ Benim Sadık Yarim Kara Topraktır…

Evet… Üzerinde yaşadığımız, binlerce 
yıldır ektiğimiz, biçtiğimiz o toprak işte 
bizi birbirimize akraba eyledi, hatta 
birbirimize kardeş eyledi. Biraz önce, 
Kurtuluş Savaşı’nda isimlerini tarihe 
yazdırmış kadın kahramanların ismini 
andım… Şanlıurfa’dan, Adıyaman’dan, 
Kahramanmaraş’tan,  Gaziantep’ten, 
Batman’dan, Şırnak’tan, Siirt’ten, Mardin, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Edirne, 
İstanbul, İzmir’den… Erkeklerle birlikte 
yiğit kadınlar da bu topraklar için canı-
nı verdi. Gün oldu, omuz omuza verdik, 
Çanakkale’de düşmana “dur” dedik… Ertesi 
gün yine omuz omuza verdik, Van’ı düş-
mandan kurtardık. Bitlis’te, Gaziantep’te, 
Urfa’da düşmanı uzaklaştırdık, nefes alma-

dan koştuk, Sakarya’da, İzmir’de cepheye 
yetiştik. Biz artık etle tırnak gibiyiz… Biz 
artık bir tarağın dişleri gibi biriz, beraberiz. 
Hiçbir güç bizi husumete sevk edemez, hiç-
bir güç aramıza nifak sokamaz, aramızda 
fesat çıkaramaz.

Değerli kardeşlerim…

Bu ülkede, son 30 yıldır bazı evlere, bazı 
ocaklara ateş düştü. Gece yarısı telefon acı 
acı çaldı, gece yarısı kapıya geldiler, “ana-
cığım, çocuğun dağda şehit düştü, yavrun 
hayatını kaybetti” dediler… Bunun nasıl 
bir his olduğunu, nasıl bir acı olduğunu 
düşünebiliyor musunuz? Bebekler, dün-
yaya geldiklerinde üzerlerinde cennetin 
kokusunu taşırlar. Bebekler saftır, temiz-
dir. Bebekler, annenin yüreğinden bir 
parçadır. Evinin önüne oturmuş, gözünü 
yollara dikmiş, “ha geldi, ha gelecek” diye 
yavrusunu bekleyen bir anne, evladının 
dağ gibi yere yığıldığını öğrendiğinde, 
yüreğinde nasıl bir acı hisseder, nasıl bir 
sızı hisseder, bunu anlayabiliyor musunuz, 
anlayabiliyor muyuz? Doğduğunda okşa-
maya kıyamıyordu, öpmeye doyamıyordu. 
Ninnilerle büyüttü, türkülerle, şarkılarla 
büyüttü, oyunlarla, manilerle yetiştirdi 
ama daha mürüvvetini göremeden kara 
toprağa verdi.

İşte 30 yıldır, bu ülkenin doğusunda, batı-
sında, kuzeyinde, güneyinde bazı anneler 
bu acıyı yaşadı. Babalar bu acıyı yaşadı, 
kadınlar eşlerini kaybetmenin, nişanlıla-
rını, sözlülerini kaybetmenin derin acısını 
yaşadı. Peki soruyorum ben size… Kim 
kazandı? Annelerin kaybettiği bir ortamda 
hiç kimse kazanamaz. Kazanan maalesef 
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kan tacirleri oldu, istismarcılar oldu, silah 
tüccarları oldu.

Değerli kardeşlerim, biz bu acıyı daha fazla 
taşıyamayız, bu acıya daha fazla taham-
mül edemeyiz. Biz artık Dünya Kadınlar 
Günü’nü buruk yaşamak istemiyoruz. Biz 
artık bayramları buruk yaşamak istemiyo-
ruz. Binlerce yıldır bu ülkenin Doğu’sunda-
ki acıyı Batı da paylaştı. Batı’nın sevincini 
Doğu da yaşadı. Ayrı gayrılığa bizim artık 
tahammülümüz olamaz. Bugün artık her 
türlü husumeti bitirme zamanı. Bugün ar-
tık kaynaşma zamanı, dayanışma zamanı, 
paylaşma zamanı. Ben, Dünya Kadınlar 
Günü münasebetiyle bir kez daha ülkemin 
tüm annelerinden, tüm kadınlarından ya-
şanan bu acıyı durdurmak için yüreklerini 
ortaya koymalarını rica ediyorum. Bu acıyı 
bitirecek olan, nifak tohumlarını söküp 
atacak olan en önce annelerdir, en önce 
kadınlardır.

Biz Hükümet olarak demokratik açılım 
sürecini başlattık. Bu sürece Milli Birlik 
ve Kardeşlik Süreci dedik. Biz, bu ülkede 
kendisini itilmiş, horlanmış, ihmal edilmiş, 
unutulmuş hisseden herkesin, herkesimin 
meselelerini asgariye indirmek için sami-
mi bir şekilde kapı araladık. Hangi etnik 
kökene sahip olursa olsun, hangi inanca 
sahip olursa olsun, bu ülkenin her bir fer-
di, birinci sınıf vatandaş olarak yaşamını 
sürdürsün, imkanlardan, fırsatlardan eşit 
derecede faydalansın, horlanmasın, dışlan-
masın istedik ve bu isteğimizin arkasına 
güçlü bir irade koyduk. Anaların acısından 
beslenen, gözyaşından beslenen, dökülen 
kanları istismar edenler, bu süreci engelle-
mek için var güçleriyle çalışıyorlar.

Ama ben inanıyorum ki anneler bu en-
gelleri aşacaklar, kadınlar bu istismara, 
bu anlamsız dirence karşı gelecekler. Bin 
yıldır olduğu gibi bundan sonra da bir ve 
beraber yaşayacağız. Bu topraklarda acıyı 
da, sevinci de nasıl paylaştıysak, bundan 
sonra da dayanışma içinde yolumuza 
devam edeceğiz. Biz bir olursak, Türkiye 
güçlü olur. Biz güçlü olursak, Türkiye kaza-
nır, hepimiz kazanırız. İşte görüyorsunuz… 
GAP Projesi, DAP Projesi, KOP Projesi hızla 
ilerliyor… Suya hasret kalan topraklar artık 
suyla buluşuyor, bu bereketli toprakların 
verimi kat be kat artıyor. Türkiye’nin her 
köşesinde, 81 vilayetinde yollar yapılıyor, 
evler yapılıyor, okullar, hastaneler inşa edi-
liyor, üniversiteler yükseliyor.

Allah’ın izniyle çok daha fazlasını başara-
cağız. Bugünlere sizlerin sayesinde ulaştık, 
hanım kardeşlerimizin özverisiyle, şefka-
tiyle, merhametiyle ulaştık, bundan sonra 
da hep birlikte ortak geleceğimizi inşa 
edeceğiz. Ben, Dünya Kadınlar Günü’nün 
ülkemizin tüm kadınlarına, dünyanın tüm 
kadınlarına kutlu olmasını, hayırlar getir-
mesini diliyorum. Bu güzel buluşmayı sağ-
layan Devlet Bakanlıklarımıza, Valiliklere, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne, GAP 
İdaresi’ne teşekkür ediyorum. Devlet Ba-
kanımız Sayın Selma Aliye Kavaf Hanıme-
fendinin babası vefat ettiği için bugün bu 
anlamlı buluşmada aramızda yer alamadı. 
Bu vesileyle bir kez daha Selma Hanım’a 
da başsağlığı dileklerimi iletiyor, babasına 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Nice gü-
zel günleri hep birlikte yaşamak umuduyla 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

74

Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensup-
ları, 8 Mart Pazartesi sabahı saat 04.32’’de 
önce Elazığ-Kovancılar da 5.8, sonra da saat 
09.47’de Elazığ Palu’da 5.6 büyüklüğündeki 
ikinci bir deprem felaketi hepimizi derinden 
üzmüştür, acımız büyüktür.

Bölgedeki vatandaşlarımızın acısını bir neb-
ze olsun hafifletmek ve bu yıkımı bir an önce 

nasıl telafi edebiliriz, bunu görebilmek için 
Başbakan Yardımcımız Sayın Cemil Çiçek, 
Devlet Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz, Sağ-
lık Bakanımız Sayın Recep Akdağ, Bayındır-
lık ve İskân Bakanımız Sayın Mustafa Demir, 
TOKİ Başkanımız Sayın Erdoğan Bayraktar 
ve bölge milletvekillerimiz bildiğiniz gibi 
hemen bölgeye geldiler, burada yapılan ça-
lışmaları yerinde incelediler. Başbakanlık 

Elazığ | 11 Mart 2010

Elazığ Deprem Bölgesinde Basın 
Açıklaması
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız 
gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından izleyerek 
gerekenleri yapıyor. Ben de bugün yine ça-
lışma arkadaşlarımla birlikte bölgeyi ziyaret 
etmiş bulunuyorum. 

Şu anda devletimiz bütün imkânlarıyla se-
ferber olmuş durumdadır ve arkadaşlarımız 
bölgenin en kısa zamanda normal hayata 
döndürülmesi için üstün bir gayretle çalışma-
larını sürdürmektedir. Bu çalışmalara ilişkin 
son durumu sizlerin vasıtasıyla milletimle de 
paylaşmak istiyorum: Tabii depremin yüzeye 
çok yakın sayılabilecek bir düzeyde, yerin 5 
kilometre derinliğinde gerçekleşmiş olması 
ve buna ilaveten bölgenin genel olarak kerpiç 
evlerden oluşması maalesef depremin oluş-
turduğu hasarı da artırmıştır. Bize ilk ulaşan 
rakamlara göre ne yazık ki 51 vatandaşımız 
hayatını kaybetmişti; ancak daha sonra yapı-
lan tespitler sonucunda bu rakamın 41 oldu-
ğu anlaşılmıştır. Şu anda elimizde bulunan 
rakamlara göre 41 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 74 vatandaşımız da yaralanmıştır. 
Yaralanan vatandaşlarımızdan 47’sinin teda-
vileri tamamlanarak taburcu edilmiş olup, 27 
kişinin ise Elazığ’da bulunan çeşitli hastane-
lerde tedavilerine devam edilmektedir.

Bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için, 
Başbakanlık Acil Yardım Ödeneğinden 500 
bin TL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğümüzden de 125 bin olmak 
üzere toplam 625 bin TL ( Altı Yüz gönderil-
miştir. 2 Belde, 41 Köy ve 10 Mezra olmak 
üzere, toplam 53 yerleşim biriminde yapılan 
ön hasar tespit çalışmalarında, 1988 Konut, 
44 işyeri, 1351 Hayvan Barınağı ve 118 diğer 
yapılar olmak üzere, toplam 3501 hasarlı 
yapı tespit edilmiş olup, çalışmalar az önce 
de ifade ettiğim gibi bütün gayretle sürdü-

rülmektedir. Yapılan tespitlerde ayrıca, 2 bin 
777 küçükbaş, 233 büyükbaş, 9 tek tırnaklı 
hayvan ile 20 adet arılı kovan da ne yazık ki 
telef olmuştur.

Yıkılan Konutların yerine, Toplu Konut İda-
resi Başkanlığımız tarafından belirlenecek 
uygun bölgelerde, yenilerinin yapılması için 
çalışmalar hemen başlatılmıştır. Bu çalışma-
lar neticesinde, TOKİ aracılığıyla bölgede 
tespit edilen yerlerde ‘köy tipi’ modern bi-
nalar inşa edeceğiz. Bunun için de inşallah 
ilk kazmayı 1.5 ay içinde vuracağız ve 8 ay 
içerisinde de bu konutları köylülerimize 
teslim etmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte, 
Adana, Kayseri, Konya ve Van illerimizden 
4 adet ambulans helikopter ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize ait 3 helikopter çalışmalara 
katılmıştır. Bölgede 587 personel ile arama-
kurtarma, sağlık ve diğer hizmetleri yürütül-
müştür. Ayrıca, muhtelif maksatlı 96 araç, 
standart personeli ile birlikte 164 ambulans 
ve 30 iş makinesi görev yapmıştır.

Kızılay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yapılan 
bağışlardan temin edilen 2418 çadır, 6144 
battaniye, 734 katalitik soba, 115 prefabrik 
ev, 23 banyo-tuvalet, 1015 yatak, 280 mutfak 
seti ve 92 ton muhtelif gıda afet bölgesine 
ulaştırılmıştır. Ayrıca, günlük 10 bin ekmek 
kapasiteli fırın ve 3 adet seyyar mutfak ile 3 
öğün sıcak yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Sonuç olarak devletimiz bütün imkânlarıyla 
seferber olmuş durumdadır ve bütün çalış-
malar titizlikle ve büyük bir gayretle devam 
etmektedir. Ben, depremde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum; yakınlarının, ülkemizin, 
milletimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaş-
larımıza da acil şifalar temenni ediyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

76

Çok değerli konuklar, değerli sanatçı 
dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler. 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
davetimize icabet ettiğiniz, bu anlamlı 
buluşmayı teşrif ettiğiniz için hepinize 
şükranlarımı sunuyor, hoş geldiniz diyo-
rum. Sinemamızın, tiyatromuzun, sahne 
sanatlarımızın, gösteri dünyamızın ünlü 
simalarını ağırlamaktan çok büyük bir 
memnuniyet ve heyecan duyduğumu da 
ifade etmek isterim.

Açıkçası, tarih boyunca bir kitap okuyup 
hayatı değişen çok sayıda insan vardır. 
Ama, son 2 yüzyıl boyunca, kitabın yanın-
da filmlerin, dizilerin, tiyatro oyunlarının 
da hayatı değiştirecek güce sahip oldukla-
rına şahit olduk, oluyoruz. Bu ülkenin her 
bir ferdi gibi, ben de Yeşilçam’ın ürettiği 
birbirinden güzel filmleri seyrederek, acı-
yı, neşeyi, hüznü, sevinmeyi, sevmeyi en 
güzel şekilde ifade eden o beyazperdeyi 
izleyerek büyüdüm. Açıkhava sinemaları-

İstanbul | 20 Mart 2010

Sanatçılarla Buluşma
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nı, oradaki atmosferi yaşadım. Sinemaya 
giderken yanında bolca mendil götüren, 
çocuklar etrafta koşuşurken beyazperdeye 
kilitlenen, filmi sadece seyretmeyen, adeta 
filmin içinde kaybolup film kahraman-
larıyla kendisini özleştiren nice insanlar 
gördüm. Sinema salonlarından gözü yaşlı 
çıkan, saatlerce, günlerce filmin etkisin-
den kurtulamayan, bir ömür boyu film 
repliklerini tekrarlayan insanlar gördüm.

Aynı şekilde, televizyonun hayatımıza gir-
mesinin ardından, Türk filmlerinin göste-
rildiği Salı geceleri sokakların nasıl boşaldı-
ğını, bütün ailenin, hatta konu-komşunun 
bir bayram havasında, soluk almadan sonu-
na kadar filmleri nasıl heyecanla seyrettiği-
ni yaşadım. Bugün de, medyanın çok çeşit-
lendiği, kanalların çok arttığı bir dönemde 
dahi, dizilerin, filmlerin, şov programları-
nın, parodilerin insanları televizyon başına 
kilitlemesi bu alandaki başarının somut bir 
göstergesi. Hatta artık sadece sınırlarımız 
içinde kalmıyor, başarılı filmlerimizle, dizi-
lerimizle, tiyatro oyunlarımızla, gösterileri-
mizle uluslar arası ödüller kazanıyor, ünlü 
salonlarda sahne alıyor, film ve dizi ihraç 
eden bir ülke konumuna gelmiş bulunuyo-
ruz. Ben bu vesileyle, sizleri, sizlerin şahsın-
da sektörde çalışan, emek veren, kameranın 
önündeki, arkasındaki, sahnenin ardındaki 
tüm emekçileri de kutluyor, ülkem ve mille-
tim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Değerli dostlarım…

3 Hafta önce yine bu salonda ses sanatçı-
larımızla bir araya geldik ve son derece 
verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben o 

gün orada da ifade ettim: Sanatçı, başkala-
rının diyemediklerini, söyleyemediklerini, 
ifade edemediklerini gönül süzgecinden 
geçirip bütün netliğiyle, bütün berraklı-
ğıyla ortaya koyabilen kişidir. Sanatçı, aynı 
zamanda başkalarının duyamadıklarını 
duyan, göremediklerini gören, hissede-
mediklerini hisseden kişidir. Çağımız 
görsellik çağı ve bilinen tabirle sinema da 
çağının tanığıdır. 

Sosyal olaylar, tarihsel değişimler en ça-
buk karşılığını artık sinemada, gösteri 
sanatlarında buluyor. Bu salonda bulunan 
ya da bulunmayan onlarca yönetmenimi-
zin, oyuncumuzun çektikleri filmlerle, 
yaptıkları dizilerle, ortaya koydukları 
eserlerle Türkiye’yi nasıl değiştirdiklerini, 
dönüştürdüklerini, anlatılamayanı nasıl 
cesaretle anlattıklarını da biliyorum. Ba-
zen tek bir kare, tek bir sahne, bir sekans, 
bir replik, yüzlerce, hatta binlerce sayfada 
anlatılabilecek konuyu etraflıca izah ede-
biliyor.

Hollywood yapımı olan Kurtlarla Dans 
filmi, tek başına bütün Amerika’nın, hatta 
tüm dünyanın Kızılderililere bakışını çok 
ciddi şekilde değiştirmeyi başardı. Aynı şe-
kilde, bir Malkolm X filminin, Misissipi Ya-
nıyor filminin, Kökler adlı dizinin siyahile-
rin toplumsal konumunu ne kadar olumlu 
etkilediğini, zihinsel bir devrim gerçekleş-
tirdiğini de gördük. Balkan sinemasının 
en güzel ürünlerinden olan Çingeneler 
Zamanı filminin ardından Balkanlar’da, 
Türkiye’de ve tüm dünyada Romanlara ba-
kışın da nasıl olumluya döndüğünü, hatta 
sempati boyutuna yükseldiğini müşahede 
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ettik. 2005 yılında Ürdün’de bir terör sal-
dırısında kaybettiğimiz Suriyeli yönetmen 
Mustafa Akad’ın Çağrı filmi, tüm dünya-
nın İslam dünyasına bakışını önemli ölçü-
de değiştirmeye yetmişti.

Aynı şekilde, Türkiye’de de gösteri sanat-
ları birçok sosyal ve politik meselede öncü 
rol oynadı. Köyden kente göç meselesi üze-
rine nice bilimsel ve edebi eserler verilmiş-
tir. Ama 1964 yılında yapılmış olan Halit 
Refiğ üstadın Gurbet Kuşları filmi, mesele-
yi en trajik şekilde ortaya koyan eserlerden 
biri olmuştur. Kente gelen Anadolu insanı-
nın şehre tutunma mücadelesi Lütfi Akat 
hocanın Gelin-Düğün-Diyet üçlemesi ile 
adata bir sosyolog titizliği ile anlatılmıştır. 
Yoksulluğun, yasakların, baskıların, töre-
lerin hüküm sürdüğü bir ortamda, Yılmaz 
Güney, Arkadaş ve Umut filmleriyle dilsiz, 
çaresiz, kimsesizlerin sesi ve umudu ol-
muştur. Metin Erksan’ın Susuz Yaz’ı, Yılan-
ların Öcü filmi; Merhum Yücel Çakmaklı 
üstadımızın Birleşen Yollar filmi, Kuruluş 
dizisi adeta tarihimizin toplumsal yapımı-
zın belgeselleri olmuştur.

Ş e r i f  G ö re n  ü s t a d ı m ı z ı n ,  M u s t a f a 
Altıoklar’ın, Mesut Uçakan’ın, Türker 
İnanoğlu, Zeki Demirkubuz, Halit Refiğ, 
Ömer Kavur’un filmleri, Ayşe Şasa, Bü-
lent Oran’ın çalışmaları Türkiye gerçeğini 
yoruma gerek bırakmayacak şekilde göz-
lerimizin önüne sermiştir. Sevgili Metin 
Akpınar’ın Zeki Alaysa ile birlikte sahne-
ye koyduğu Yasaklar oyunu aynı şekilde 
90’lar Türkiye’sinin manzarasını ironik şe-
kilde resmetmiştir. Liste uzayıp gidiyor… 
Özetle Türkiye’de sinema ve tiyatro, her 

zaman milletin önünde olmuş, politikanın 
ve politik dilin ise kat kat üzerinde bir ce-
saret yüklenmiştir.

Değerli dostlarım…

Eğer ortada bir sorun varsa, bunun gör-
mezden gelinmesi, işitilmemesi, üzerinin 
örtülmesi o sorunu ortadan kaldırmaya 
yetmiyor. Tam tersine, o sorunla cesaret-
le yüzleşmediğiniz takdirde sorun daha 
da büyüyor, kangren halini alıyor ve 
artık bedenin tamamını etkiler bir hale 
geliyor. Şunu tüm samimiyetimle ifade 
ediyorum: Eğer bu ülkenin otoriteleri, 
Yılmaz Güney’in filmlerine kulak vermiş 
olsalardı, inanın Türkiye bugün çok farklı 
bir yerde olurdu. Şerif Gören üstadımı-
zın Endişe filmine, Yol filmine, Katırcılar 
filmine farklı bir gözle bakılsaydı; Yavuz 
Turgul üstadımızın Eşkıya filmi, Muhsin 
Bey, Züğürt Ağa filmleri, kahkahanın öte-
sinde zamanın otoritelerini düşünmeye de 
sevketseydi, Mesut Uçakan’ın Kelebekler 
Sonsuza Uçar filmi daha bir samimiyetle 
izlenseydi Türkiye bugün inanın çok başka 
bir yerde olurdu.

Elbette tüm bu eserler, tüm bu güzel fi-
limler, diziler, oyunlar milletin kalbinde 
kendisine eşsiz bir yer edindi ve millet 
nezdinde karşılığını buldu. Ama, üzülerek 
ifade ediyorum, sizlerin bu güzel eserlerle 
ortaya koyduğunuz dramlar, trajediler, 
sorunlar, sağır duvarları aşıp gerçek adres-
lerine ulaşamadı. Bugün bizim Hükümet 
olarak yapmaya çalıştığımız, sizlerin on 
yıllardır dile getirdiğiniz, sahneye koydu-
ğunuz, beyaz perdeye aktardığınız tüm o 
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meseleleri art niyetsiz şekilde gündeme 
taşımaktır. Bizim bir Gönül Yaramız var ve 
biz işte o gönül yarasını tamir etmek için 
yola çıktık.

Biz, Mustafa Altıoklar’ın Ağır Roman’la, 
Sırrı Önder Bey’in Beynelmilel filmiyle 
anlattığı Gevendelerin, Romanların dert-
lerini kendimize dert edindik. Vizontele, 
Güneşe Yolculuk, Masumiyet, Güneşi Gör-
düm Işıklar Sönmesin, İki Dil Bir Bavul 
gibi filmlerin anlattığı çelişkileri, dramları, 
yoksulluğu ve dışlanmışlığı en aza indire-
bilmek için biz bu yola koyulduk. Derviş 
Zaim üstadın güzel filmiyle anlattığı gibi 
Filler Tepişirken Çimenler Ezilmesin de-
dik. Sinema nasıl toplumun vicdanıysa, 
biz de çocukluğumuzdan itibaren seyretti-
ğimiz o filmleri, dizileri vicdanımız olarak, 
vicdanımızın sesi olarak gördük. Hani, sev-
gili Cem Yılmaz, Vizontele’de “Zeki Müren 
de bizi görecek mi?” diye soruyor ya… Zeki 
Müren’i bilemem… Ama biz, hükümet ola-
rak olup biteni görüyoruz, sorunları görü-
yoruz, meseleyi görüyoruz ve çözmek için 
de samimi bir gayret sarf ediyoruz. 

Bakınız… Azınlıkların bu ülkede yaşadığı 
sorunlar ve sıkıntılar hiçbir zaman ciddi-
yetle ele alınmadı. Bu sorunlar her günde-
me geldiğinde hasıraltı edildi. Ben burada 
Sayın Tomris Giritlioğlu’na da Salkım 
Hanımın Taneleri ve Güz Sancısı filmlerin-
den dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tom-
ris hanımın cesaretle dile getirdiği, adeta 
“kral çıplak” dediği bu meseleye, bugüne 
kadar hiçbir başbakanın sahip çıkmadığı 
kadar sahip çıktım ve devletin, binlerce yıl 
birlikte yaşadığımız azınlıklara hoyratça 

davrandığını ben ifade ettim. 6-7 Eylül 
olaylarının yakın tarihimizin omuzları-
mıza yüklediği ağır bir yük olduğunu ilk 
kez ben dile getirdim. Bu ülkede yaşayan 
her bir vatandaş, etnik kökeni, inancı, dini, 
dili her ne olursa olsun, bizim birinci sınıf 
vatandaşımızdır. Onlara karşı her hangi 
bir ayrımcılığı, farklı uygulamayı, tehdidi 
kabul etmemiz, buna tahammül etmemiz 
asla ve asla mümkün değildir.

Perşembe günü Çanakkale’de de dile ge-
tirdim. Çanakkale destanını yazan Meh-
metçik içinde her etnik kökenden, dinden, 
mezhepten insan vardı. Türkü, Kürdü, 
Alevisi, Sünnisi, Musevisi Süryanisi bu 
milletin her ferdi aynı hissiyatla, aynı sa-
mimiyetle vatanını, bayrağını, istiklalini 
muhafaza etmek için omuz omuza müca-
dele verdi, şehit düştü, gazi oldu… Millet 
olarak aynı kaderi, aynı kederi paylaştığı-
mız tüm unsurlar, bu ülkenin onurlu va-
tandaşları olarak yaşamını sürdürmekte, 
vergi vermekte, askere gitmekte, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yüceltmek için gayret gös-
termektedir. Bizim amacımız bu birlik ve 
beraberlik ruhunu geliştirmek, bozulan 
ilişkileri onararak sosyal restorasyonu 
gerçekleştirmek, kardeşlik iklimini daha 
da güçlendirmektir. Küresel ölçekte barışı, 
adaleti, istikrarı ve refahı savunan Türki-
ye, kendi vatandaşlarına da eşit muamele 
yapmak noktasında azami bir hassasiyet 
içindedir.

Burada şu hususu da hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Benim geçen hafta Londra’da 
yaptığım açıklama, asla Ermeni vatandaş-
larımıza yönelik değil, ülkemizde kaçak 
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çalışan Ermenistan vatandaşlarının duru-
muna; bizim bu insanlara yönelik insani 
yaklaşımımıza, hoş görülü yaklaşımımıza 
bütün dünyanın dikkatini çekmeye yöne-
lik bir açıklamadır. Ben bu konuda aslında 
ne yapacağımızdan ziyade, bugüne kadar 
ne yapmadığımızı söylüyorum. Parlamen-
tolarında bu mesnetsiz kararları alanlar, 
bizim olaya nasıl insani bir perspektiften 
baktığımızı görsünler, bilmedikleri konu-
larda ulu orta kararlar almasınlar, bir kere 
daha komşularımızla aramıza girmesinler 
diyorum.

Sevgili Nubar Terziyan amcamızın ruhu 
şad olsun diye bu hususu burada bir kez 
daha açıklığa kavuşturmak istedim. Her 
türlü riski göze alarak Milli Birlik ve Kar-
deşlik Süreci’ni başlatmış bir hükümetin, 
kendi vatandaşlarından bir kısmına farklı 
muamele etmesi, farklı yaklaşması dü-
şünülemez bile. Biz, vatandaşlarımızdan 
veya göçmenlerden, mültecilerden bahset-
miyoruz. Bugün Avrupa’nın hiçbir ülkesi 
kaçak işçiye müsamaha göstermez, bunu 
da bir insan hakkı problemi olarak algıla-
maz. Biz buna rağmen bugüne kadar me-
seleyi iyi niyetle ele aldık, mağdur, muhtaç 
insanlara hoşgörü gösterdik. Biz her türlü 
iyi niyeti ve hoşgörüyü gösterirken, birile-
rinin Türkiye’nin, Türk insanının onurunu 
zedeleyecek, milli menfaatlerini ayaklar 
altına alacak siyasi yaklaşımlar içine gir-
mesine ise sessiz kalamayız. Bugüne kadar 
diasporanın yanlışlarının faturasını hiçbir 
zaman Ermenistan’a ve Ermenilere kesme-
dik, her zaman yanlış yapanla, yanlıştan 
uzak duranı birbirinden ayırmaya özen 
gösterdik. Ancak bizim iyi niyetimizin de 

doğru okunması, yanlış noktalara çekil-
memesi gerekiyor. Benim açıklamalarımın 
“tehcir” gibi asla tasvip etmeyeceğimiz 
kavramlarla yan yana kullanılmasını ben 
kullananlar adına bir talihsizlik olarak 
görüyorum. 

Tomris Hanım ve onun gibi değerli sanat-
çılarımız, bu ülkede azınlıkların da bu-
lunduğunu, onların bu ülkenin vatandaşı 
olduğunu, bu ülkenin sesini, bu ülkenin 
nefesini taşıdıklarını çok geniş kitlelere 
ulaştırdı. Geniş kitlelerin bildiği, anladığı 
bu meselenin devlet tarafından, hükümet 
tarafından bilinmemesini, görülmemesini 
kabul edemezdik, dile getirilen sorun-
lara bigane kalamazdık ve nitekim de 
kalmadık, kalmıyoruz. Geçen hafta sonu 
İstanbul’da, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 
13 bin Roman vatandaşımızın katılımıyla 
muhteşem ve tarihi bir toplantı gerçekleş-
tirdik. Salonda inanılmaz bir neşe vardı, 
inanılmaz bir coşku vardı, tam bir renk 
cümbüşü vardı. Oradaki o sahne, değerli 
dostlarım, Çingeneler Zamanı filminden, 
Ağır Roman filminden, Gırgıriye filmin-
den bir sahne değildi, tamamen gerçek, 
tamamen somut bir sahneydi.

Biz yıllarca Romanların konu edildiği film-
leri sinemadan izledik, dizilerden izledik, 
tiyatrodan izledik ve perde kapandığında, 
seans bittiğinde, televizyon kanalı değişti-
ğinde tüm o sahneleri unuttuk. Ama o gün 
Abdi İpekçi’de işte tüm o filmler, diziler, 
oyunlar nihayet somut bir karşılık buldu 
ve o gün belki de ilk kez, Romanların da 
ağladığını, onların da gözyaşı döktüğünü, 
ama sevinç gözyaşı döktüğünü gördük. 
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Bugün bizim yaptığımız, sizlerin yıllardır 
filmlerinizle, dizilerinizle, oyunlarınızla, 
şovlarınızla dile getirdiğiniz işte tüm o so-
runları gündeme taşımak ve onlara artık 
somut çözümler üretmek çabasıdır. Bizler, 
sizin gördüklerinizi göremeyebiliriz… 
Ama bizler, sizin gösterdiklerinizi görüyor 
ve çok iyi anlıyoruz.

Bizim, sanatçılarla yaptığımız bu toplan-
tılar, asla ve asla bir yönlendirme amacı 
taşımıyor. Herhangi bir yönlendirmeye 
sizlerin de prim vermeyeceğinizi biliyo-
rum. Ama şunu da bilmenizi isterim ki, 
bizler, sizin ortaya koyduğunuz sorunları 
görerek, sizin eserlerinizden yola çıkarak, 
sizden güç ve ilham alarak bu yola çıktık. 
Dolayısıyla, sizin sözleriniz, tavsiyeleriniz, 
eleştirileriniz bizim için hayati derecede 
önem arz ediyor. 

Değerli arkadaşlarım… Amerikan sine-
ma sektörü, sadece Vietnam Savaşı için 
onlarca film üretti. Amerika’dan binlerce 
kilometre uzaktaki o savaş, her boyutuyla 
irdelendi, her boyutuyla eleştirildi, her bo-
yutuyla kamuoyunun gündemine taşındı. 
Şu anda aynı şekilde Afganistan üzerine, 
Irak üzerine filmler, diziler yapılıyor. Biz-
de de, özellikle son dönemde, yakın tarih 
üzerine son derece güzel dizilerin, film-
lerin çekildiğini ve beğeniyle izlendiğini 
biliyorum. Bu dizilerin, bu filmlerin, 1960 
darbesini, 1980 darbesini, azınlıkların 
sorunlarını, alevi vatandaşlarımızın mese-
lelerini, terör meselesini, yoksulluğu, işsiz-
liği, hak ve özgürlük konularını ne kadar 
çarpıcı ve doğru şekilde aktardıklarını da 
biliyor ve görüyorum.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Hükümet 
olarak Güneydoğu Anadolu Projesi kap-
samında Sosyal Destek Programı adında 
yeni bir proje başlattık. Bu proje ile, yak-
laşık 400 bin çocuğumuzun, gencimizin 
hayatında ilk kez tiyatroyla, sinemayla bu-
luşmasını, tanışmasını sağladık. 7 Mart’ta 
Şanlıurfa’ya gittim ve o çocukların gözle-
rinde parlayan umut ışığını gördüm. Bir 
tek oyun, bir tek film bile o çocukları çok 
farklı bir istikamete sevk etmeye yetebili-
yor. Ama ben, çok daha fazlasının da ya-
pılacağına inanıyorum. Şurası son derece 
önemli… Türkiye bugün, bundan yedi bu-
çuk yıl önce konuşulamayan, tartışılama-
yan, konu edinilemeyen birçok mevzuyu 
rahatça, özgürce, serbestçe konuşabiliyor, 
tartışabiliyor. Yedi buçuk yıl önce kullanıl-
masına dahi cesaret edilemeyen kavram ve 
kelimeler bugün son derece rahat biçimde 
kullanılıyor.

Elbette ideal konumda değiliz, elbette he-
nüz arzu ettiğimiz seviyelere ulaşabilmiş 
değiliz. Ama ben, Türkiye’nin bundan 
yedi buçuk yıl öncesine göre çok farklı bir 
yerde durduğunu görüyorum ve çok daha 
iyiye doğru yol aldığına da bütün kalbim-
le inanıyorum. Yedi buçuk yıllık süreçte 
demokratikleşme ve insan hakları nokta-
sında tarihi nitelikte adımlar attık. Bugün, 
bu adımlarımızı daha ileriye götürmenin, 
artık bu meseleleri mümkün olan en aza 
indirmenin gayreti içindeyiz. Demokratik 
Açılım biz sadece Kürt meselesi ya da terör 
meselesi olarak görmüyoruz. Açılımın sa-
dece bu meseleye endekslenmesini de son 
derece yanlış ve yanıltıcı görüyoruz. Türki-
ye’deki her sorun alanını, azınlıkların, Ale-
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vi vatandaşların, Romanların sorunlarını, 
Terör sorununu, işsizlik başta olmak üzere 
ekonomik sorunları bir bütün olarak ele 
alıyor ve her birine karşı kararlı mücadele 
yürütüyoruz.

Biz bu süreçte şunu da gördük: Yıllarca 
önümüze bir tehdit gibi sunulan, bir 
korku nesnesi olarak sürülen meseleler, 
aslında karşılıklı anlayışla, hoşgörüyle, 
empatiyle çözülebiliyor. Yavuz Turgul’un 
senaryosunu yazdığı, Sevgili Şener Şen ile 
Merhum Kemal Sunal’ın oynadığı Davaro 
filmindeki bir sahne esasen yaşananla-
rın özeti gibi… Yıllardır sorgusuz sualsiz 
devam eden bir kan davasının nereden 
çıktığı konuşuluyor ve onlarca kişinin 
hayatına mal olan meselenin bir koyunun 
vurulması ve karşılığında salatalık tarla-
sına girilmesi olduğu ortaya çıkıyor. El-
bette Türkiye’deki sorunlar bu kadar basit 
değil, ama sürecin en az bu kadar traji-
komik olduğunu görüyoruz. Taleplere 
baktığınızda, yaşananlara baktığınızda, 
sorunlara baktığınızda açık söylüyorum, 
birçoğunun incir kabuğunu doldurmadı-
ğını fark ediyorsunuz. OHAL’i kaldırdık, 
Türkiye kötüye gitmedi, daha da iyiye 
gitti. TRT 6 ile Kürtçe yayına başladık, 
Türkiye bölünmedi. Farklı dil ve lehçeler-
de yayının, farklı dil ve lehçelerin öğrenil-
mesinin, öğretilmesinin, üniversitelerde 
enstitüler açılmasının önünü açtık, kıya-
met kopmadı. 

Bu millet değişime her zaman açık olmuş-
tur. Bu millet, ilerlemenin ve dönüşümün 
her zaman arkasında olmuştur. Ben bunu, 
en çok da siz değerli sanatçılarımızın eser-

lerinde ve bu eserlerin milletçe gördüğü 
hüsnü kabulde hissediyorum. Türkiye’de 
adı anılmayan, konuşulmayan, görül-
meyen, bilinmeyen, dışlanmış ve itilmiş 
birçok kesim ve birçok sorun sizlerin 
sayesinde sahne aldı. Acıları, feryatları, 
hüzünleri, ihtiyaçları en önce sizler fark 
ettiniz ve en önce sizler topluma gösterdi-
niz. Şu anda bizim yaptığımız, işte tüm o 
kesimlerin, tüm o sorunların sahne alma-
sını sağlamaktır. Biz, artık, devlet olarak, 
Hükümet olarak, Türkiye’yi ve Türkiye’nin 
meselelerini geniş çekimle, yakın planla 
ele alıyoruz. Yıllarca sizlerin kadrajına gi-
ren meseleler artık bugün bizim de kadra-
jımızdadır. İnanın, eğer sizler olmazsanız 
bu süreç eksik kalır. Sürece omuz vere-
ceğinize, Türkiye’nin yakıcı sorunlarını 
çözmek noktasında desteğinizi, katkınızı, 
çabalarınızı esirgemeyeceğinize yürekten 
inanıyorum.

Değerli dostlarım…

Sektörün sorunlarının olduğunu çok iyi 
biliyorum… İlgili Bakan arkadaşlarımız 
da bu sorunların çözümü yönünde sami-
mi bir gayret içindeler. Ses sanatçılarıyla 
yaptığımız toplantıda ifade ettim: Örgüt-
lenme, dernek, vakıf, birlik çatısı altında 
toplanma sorunların çözümünü daha da 
kolaylaştırıyor. Sorunlara sahip çıkmak, 
çözümü de beraberinde getiriyor. Hükü-
metimiz döneminde sektöre ilişkin çok 
önemli çalışmalarımız oldu. Tamamını 
burada zikretmem mümkün değil. Ama 
birkaç hususu hatırlatmakta fayda görüyo-
rum. 2003 ve 2004 yıllarında, Sinemanın 
Sorunları ve Çözüm Önerileri adı altında 
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iki Arama Konferansı düzenledik ve bu 
konferansların neticesinde ilgili yasalarda 
düzenlemeler yaptık.

Şurası son derece önemli… 1988-2003 
arasında, yani 16 yıl içinde 108 adet uzun 
metrajlı film desteklendi ve 2.7 milyon do-
lar destek verildi. 2003-2009 arasındaki 7 
yılda ise 120 filme 19 milyon dolar destek 
sağladık. 1990-2003 yılları arasındaki 14 
yılda sektöre verilen toplam destek mikta-
rı 6 milyon dolar. 2003’ten bugüne sağla-
dığımız destek miktarı ise, dikkat ediniz, 
108 milyon dolar. 2002 yılına kadar yıllık 
vizyona giren film miktarı en fazla 17’ye 
ulaşmıştı. 2002’de sadece 9 yerli film viz-
yona girmişti. Bizim dönemimizde her yıl 
vizyona giren yerli film sayısı ortalama 44 
adet oldu ve en son 2009’da tam 70 yerli 
film vizyona girdi. Bizden önceki 14 yılda 
ortalama sinema seyircisi miktarı yıllık 3 
milyon; bizim dönemimizde, son 7 yılda 
yıllık 16 milyon kişi.

Sinema sayısının da ciddi bir artış kay-
dettiğini görüyoruz: 2002’de Türkiye 
genelinde 424 sinema salonu varken 
bugün 1810 sinema salonumuz var. Sek-
tör büyürken, gelişirken, başarılarımız 
da önemli ölçüde arttı ve uluslar arası 
ödüller elde ettik. Burada, son aylarda 
ödül alan yönetmenlerimizden Sayın 
Semih Kaptanoğlu’nu ve diğer ödül alan 
dostlarımı da kutluyor, kendilerine bu 
başarıları bize ve ülkemize yaşattıkları 
için şükranlarımı sunuyorum. Dizi sektö-
ründe yine Türkiye en parlak dönemini 
yaşıyor. Artık dizi ihraç ediliyor ve bu 
sayede Türkiye’nin tanıtımına, ekonomi-

sine de çok önemli katkılar sağlanıyor. Bu 
başarıdan dolayı da arkadaşlarımızı ben 
tebrik ediyorum.

Tiyatro konusunda yine hem hükümet ola-
rak, hem yerel yönetimler olarak önemli 
çalışmalarımız oldu. En son Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi’ni, çok modern, estetik, kulla-
nışlı ve sağlıklı bir yapıyla tiyatro dünya-
mıza kazandırdık. Telife ilişkin sorunları, 
diğer sorunları inşallah hep birlikte takip 
edecek ve çözüme kavuşturacağız. Ben, bir 
kez daha davetimize icabet ettiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Görüş, öneri ve 
eleştirilerinizi dikkatle dinleyeceğimizden 
ve dikkate alacağımızdan emin olabilir-
siniz. Katıldığınız, katkı verdiğiniz için 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Radyolarımızın değerli temsilcileri, 
değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor; medyamızın siz değerli 
temsilcileriyle, değerli radyocularımızla 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün hem ulusal bazda, hem yerel bazda 
radyolar artık günlük hayatın ayrılmaz 
bir parçası haline geldiler. Televizyon ve 

internetle birlikte tahtlarının sarsılacağı 
zannedilen radyolar, tam tersine çok daha 
güçlü, çok daha tercih edilir bir medyaya 
dönüştüler. Sizleri bu başarınızdan dolayı 
da tebrik ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, radyoculuk neredeyse 
cumhuriyetimizle yaşıttır. Ülkemizdeki 
ilk radyo yayını, dünyadaki örneklerinden 
sadece birkaç yıl sonra, 1927’de gerçek-
leştirildi… Radyolar, gazetelerle birlikte 

İstanbul | 20 Mart 2010

Radyocularla Buluşma
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Cumhuriyetimizin kazanımlarında, ülke-
mizin muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkma gayretlerinde, özellikle de 
demokrasi mücadelemizde çok önemli bir 
görev ifa ettiler. Çocukluk yılları seksen-
lere ve seksenlerden önceki yıllara denk 
gelenler daha iyi bilirler… Her birimizin 
aklında mutlaka radyodan duyduğumuz 
bir cıngıl, radyodan öğrendiğimiz bir bil-
gi, radyodan aldığımız bir haber kalmıştır. 

Özellikle kitap edinme, okula gitme im-
kanı bulamayan, okuma yazma bilmeyen 
eski kuşaklar, radyoda yer alan “Arkası 
Yarın” kuşaklarıyla, Türk ve Batı dünyası-
nın klasik eserlerini adeta ezberlemişler-
dir. Aynı şekilde, tiyatroya gitme imkanı 
bulamayan nesiller, ilk tiyatro zevkini 
“Radyo Tiyatroları”yla tatmışlar, birçok 
tiyatro eserini bu şekilde hatmetmişlerdir. 
Sanatçılarımız, siyasetçilerimiz kendile-
rini radyolar vasıtasıyla geniş kitlelere 
tanıtma, anlatma imkanına erişmişlerdir. 
Milletimiz, uzun yıllar boyunca dünya-
daki, ülkemizdeki bütün gelişmeleri, 
1952’deki Kore Savaşı’ndan 1974’teki 
Kıbrıs Harekâtına, olimpiyatlar gibi tarihi 
spor organizasyonlarından, iç gelişmelere 
kadar pek çok hususu hep radyolardan, o 
zamanki adıyla “Ajanslar”dan takip etti… 
Televizyon radyoları bitirecek derken, 
1992’de ilk özel radyoların devreye girme-
siyle radyoculuk farklı bir boyut kazandı 
ve vazgeçilmezliğini gösterdi.

Değerli arkadaşlarım…

Medya, hepinizin çok iyi bildiği gibi de-
mokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru, 
hatta olmazsa olmaz bir ayağıdır. Bunu, 
bir klişe olarak değil, buna samimiyetle 

inandığım için ifade ediyorum. AK Parti 
olarak, kurulduğumuz andan itibaren 
kitle iletişim araçlarını kullanma, bu nok-
tada en son teknolojiden, en yeni geliş-
melerden istifade etme yaklaşımı içinde 
olduk. Son derece canlı ve güncel bir web 
sitemiz bulunuyor. Bunun yanında Medya 
ve Tanıtım Başkanlığımız uluslararası, 
ulusal ve yerel basınla iç içe, diyalog ha-
linde çalışmalarını yürütüyor.

Zaman zaman medyayla aramızda sert 
tartışmaların yaşanmasını esasen ben 
demokrasinin doğal bir tezahürü olarak 
görüyorum. Her zaman söylüyorum: Med-
yanın nasıl beni eleştirme hakkı varsa, bir 
Başbakan olarak, bir Genel Başkan olarak, 
her şeyden öte bir vatandaş olarak aynı şe-
kilde benim de Medyayı eleştirme hakkım 
vardır. Medya nasıl demokrasi içinde gö-
revini yapmaya çalışıyorsa, ben de zaman 
zaman medya karşısında, demokrasinin 
bana verdiği eleştiri hakkımı kullanıyo-
rum. Eleştirinin dozu kaçtığında, eleştiri 
hakaret noktasına vardığında ise, yine 
demokrasinin ve hukuk devletinin bir 
gereği olarak meseleyi yargıya intikal etti-
riyorum. Türkiye’de medya, eleştiri hakkı 
olduğu kadar, eleştirilme hakkı olduğunu 
da görmek, anlamak ve buna göre bir de-
mokratik duruş içinde olmak zorundadır.

Bakınız… Son derece güncel bir örneği 
sizlerle paylaşmak istiyorum… Geçtiğimiz 
hafta Londra’da, Türkiye’de kaçak olarak 
çalışan Ermenilere ilişkin bir ifadem oldu. 
Öncelikle şunu belirteyim: Bugün başta 
ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere he-
men her ülkede kaçak işçi sorunu vardır. 
ABD’de sınırda kaçak göçmen yakalama 
timleri var… Son derece trajik bir yolcu-
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luk yaptıktan sonra sınırı geçenler yaka-
landığında, hiç müsamaha gösterilmeden 
sınırdışı ediliyorlar. Meksikalı kaçak işçi-
ler geri Meksika’ya yollandığında, bu, ne 
Amerikan basınında ne de uluslar arası 
basında “Meksikalılar sınırdışı edildi, 
Meksikalılar tehcire tabi tutuldu” diye 
yer almaz. Benim, Londra’daki ifadelerim-
den “kaçak” kelimesi çıkarıldı ve şu anda 
uluslar arası basında ifadelerim “Ermeni-
leri sınırdışı ederiz” şeklinde, son derece 
çirkin bir şekilde kullanılıyor. Üzülerek 
ifade etmeliyim ki, böyle milli bir mesele-
de ulusal basınımızdan destek beklerken, 
aynı tavrın burada da gösterildiğine şahit 
oluyoruz.

Benim, partimin ya da hükümetimin, 
azınlıklar konusundaki tavrı son derece 
nettir. Yedi buçuk yıllık iktidarımız sü-
resince neler yaptığımız da aynı şekilde 
ortadadır. Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci 
gibi ülkemiz için bir milat niteliği taşıyan 
projeyi başlatan bir hükümetin, tehciri, 
sınır dışı etmeyi, tehdidi aklından dahi 
geçirmesi söz konusu olamaz. Ki, 6-7 Eylül 
olaylarının bir hata olduğunu dile getiren 
ilk başbakan olduğumu da burada hatır-
latmak isterim. Bu ve benzeri gerçeklere 
rağmen, sırf hükümeti yıpratmak, partimi 
yıpratmak adına bu çarpıtmaya can simi-
di gibi sarılıyor olmalarını açıkçası mani-
dar buluyorum.

Bakınız, benim geçen yıl Gazze saldırıları 
karşısındaki tavrım da aynı şekilde son 
derece haksız ve insafsız şekilde eleşti-
rildi. Bu ülkenin Başbakanının Davos’ta 
ortaya koyduğu insani tavrı insafsızca 
eleştirenler, ABD Temsilciler Meclisi’nde 
ortaya çıkan sonucu Davos’un tabi bir 

sonucu gibi göstermekten, bundan dolayı 
da tarifsiz bir mutluluk duyduklarını giz-
lemekten kaçınmadılar. En azından milli 
meselelerde topyekun milli bir duruşun 
sergilenmesi gerektiğini, demokrasinin 
tüm unsurlarının da buna katılması ge-
rektiğini düşünüyorum. Zira söz konusu 
olan bir partinin, bir şahsın değil, bir 
ülkenin çıkarlarıdır, bir ülkenin menfaat-
leridir.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin demokratikleşmesi, hiç şüp-
hesiz belli bir kesimin, belli bir zümrenin 
değil, topyekun milletimizin, topyekun 
tüm kurum ve kuruluşlarımızın menfaa-
tinedir. Şu son yedi buçuk yılda demokra-
tikleşme ve ifade özgürlüğü alanında at-
tığımız adımlar, hiç şüphesiz medyamızı 
da olumlu yönde etkilemiştir. Yedi buçuk 
yıl önce konuşulamayan, yazılamayan, 
tartışılamayan birçok hususun, bugün 
son derece özgür bir ortamda, serbest bir 
ortamda konuşulduğunu, Türkiye’nin bu 
demokratik olgunluğa ulaştığını görü-
yoruz. Bu süreç ilerledikçe, Türkiye’nin 
demokrasi standartları yükseldikçe, eko-
nomimizle, dış politikamızla, iç politika-
mızla çok daha farklı bir yerde olacağımı-
za da hiç kuşku yoktur. 

Bu noktada ben yerel çabaları son dere-
ce önemli buluyorum. AK Parti olarak 
demokrasinin yerelde başladığını her 
fırsatta vurguluyor, Türkiye’de değişimin 
köylerimizden başlayarak, şehirlerimi-
ze, oradan da ülkenin bütününe sirayet 
edeceğini düşünüyor ve mücadelemizi 
de bu felsefe üzerinde şekillendiriyoruz. 
Özellikle yerel radyolarımızın demokra-
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tikleşme çabalarımızda kilit bir noktada 
olduğunu da biliyorum. Hükümet olarak 
başlattığımız Milli Birlik ve Kardeşlik Pro-
jemizde radyolarımızın ve radyocularımı-
zın hayati önemde sorumluluk yüklendik-
lerini de burada hatırlatmak isterim.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Bugün 
radyolarımızda yayınlanan şarkı ve 
türküler, aslında bu toprakların nasıl 
bir renklilik arz ettiğini göstermesi ba-
kımından bizim en yakın şahitlerimiz. 
Türk Sanat Müziği’nin makamları, Türk 
Halk Müziği’nin makamları, sözleri, 
Türkiye’nin zenginliğini olduğu kadar, 
renkliliğini de en güzel şekilde ortaya ko-
yuyor. Şarkılarımız, türkülerimiz, bizim 
kendi müziğimiz, yerel kokular taşımak-
la birlikte bu ülkenin ve bu toprakların 
topyekun tarihine ilişkin de ipuçları veri-
yorlar. Bir Yemen Türküsü, bir Sarı Gelin 
Türküsü, “Çanakkale Türküsü”, deyişler, 
semahlar, ilahiler, ağıtlar, horonlar, halay-
lar, bu ülkenin 72 milyon ferdinin her biri 
için anlam ifade ediyor, her birini aynı 
duygulara yönlendiriyor. Şarkılar ve tür-
küler bizim binlerce yıllık kardeşliğimizin 
adeta yaşayan sembolleri.

Sadece şarkı ve türküleri değil, onların 
ifade ettikleri hüznü de, sevinci de, ağıdı 
da, neşeyi de, kahramanlığı da, zaferi de 
paylaşıyoruz. İşte bu yıl Çanakkale Zafe-
rimizin 95’inci yıldönümünü kutluyoruz. 
Oradaki mezar taşlarına bakıldığında, Ça-
nakkale ile birlikte Sakarya şehitliğimize, 
Dumlupınar’a, Sarıkamış’a bakıldığında 
bu ortaklık, bu kardeşlik daha anlamlı 
şekilde görülecektir. Son 30 yılda yaşa-
nanların, bu binlerce yıllık dayanışma ve 
paylaşmayı bozmasına izin vermeyiz, ve-

remeyiz. Bu ülkede yaşayan, bu topraklar-
da nefes alıp veren, Türkiye Cumhuriyeti 
ortak paydası altında birleşen her bir fert, 
bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, asla 
ayrım yapılamaz. Bu Cumhuriyeti hep bir-
likte kurduk, onu hep birlikte yüceltecek, 
geleceğe hep birlikte taşıyacağız.

Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci’ni başarıy-
la tamamlamak, ülkenin sorunlarını asga-
riye indirmek için verdiğimiz mücadelede 
sizlerin eşsiz katkısını almak süreci daha 
da hızlandıracaktır. Türkiye artık kendine 
güveniyor; Türkiye artık insanını, vatan-
daşını tehdit gören çağdışı anlayıştan hız-
la uzaklaşıyor; devlet ve millet arasındaki 
mesafe bütünüyle ortadan kalkıyor; dev-
let vatandaşına, milletine kucak açıyor; 
milletin de devletine olan aidiyeti, güveni 
her geçen gün daha da güçleniyor. Tür-
kiye, milletiyle, devletiyle, özel ve kamu 
kuruluşlarıyla el ele, omuz omuza, gönül 
gönüle veriyor; kronik sorunlarını, kalıp-
laşmış sorunlarını çözüyor.

Herkesin şunu bilmesi lazım: Bizim önü-
müzde önyargılarımızdan daha büyük bir 
engel yoktur. Bizim önümüzde statüko-
dan, eskimiş, köhnemiş alışkanlıklardan 
ve ezberletilmiş korkulardan daha büyük 
bir engel yoktur. Eğer önyargılarımızı kı-
rabilirsek, eğer korkularımızı aşabilirsek, 
inanın, bu milletin, bu ülkenin önünde 
hiçbir engel kalmaz. Ben, bu güzel buluş-
mayı sağladığı için Medya ve Tanıtım Baş-
kanlığımıza teşekkür ediyorum. Katıldığı-
nız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Sesiniz ülke semalarından hiç eksilmesin, 
baki kalsın diyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer konuklar, değerli arkadaşlarım, 
televizyonları başında canlı olarak bizleri 
izleyen sevgili kardeşlerim, hanımefendi-
ler, beyefendiler... Sizleri İstanbul’dan en 
kalbi duygularımla selamlıyorum... Es 
seyyidat ve ssaadeh… Esselamu aleykum 
ve rahmetullah… Urahhibu bikum min 
İstanbul. (Bayanlar ve Baylar... Allah’ın 
Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun. Sizleri 
İstanbul’dan selamlıyorum)

Bugün, İstanbul’da, Türk – Arap kardeşli-
ği adına yine tarihi bir günü hep birlikte 
yaşıyoruz. Bugün, Türkiye Radyo ve Tele-
vizyon Kurumu TRT’nin, 24 saat Arapça 
yayın yapacak ETTÜRKİYYE kanalının 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye ile 
Arap kardeşlerimiz arasında yeni bir gö-
nül köprüsü olacak ETTÜRKİYYE’nin, 
Türkiye’ye, tüm Arap alemine, tüm izleyi-
cilere hayırlı olmasını diliyorum. Kanalın 
kuruluşunda emeği geçen tüm arkadaşla-
rımı, tüm çalışanları tebrik ediyor, TRT’ye, 

İstanbul | 4 Nisan 2010

TRT Arapça Kanal (ETTÜRKİYE) 
Açılış Töreni
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ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim...

Türk İstiklal Marşı’nın şairi, Merhum 
Mehmet Akif Ersoy, Türklerle Arapların 
kardeşliğini başka söze gerek bırakmaya-
cak şekilde kelimelere dökmüştü: Diyor ki 
Akif: Türk, Arapsız Yaşayamaz; Kim Ki “Ya-
şar” Der, Delidir / Türk İse Arabın Hem Sağ 
Gözü, Hem Sağ Elidir... Evet... Bizler, bin-
lerce yıldır aynı coğrafyada yaşayan, aynı 
kaderi paylaşan, birbiriyle dost olmanın 
daha ötesinde, birbirine artık kardeş olan 
iki milletiz. Bizler, ortak bir tarihin, ortak 
bir kültürün, hepsinden önemlisi ortak bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Yine bizim 
zihnimiz, bizim gönlümüz, ortak kaynak-
lardan beslenerek büyümüş, yetişmiştir. 
Arapçanın en büyük şairlerinden Nizar 
Tevfik Kabbani’nin o muhteşem dizeleriy-
le, Feyruz ve Macide El Rumi’nin o güzel 
sesleriyle Beyrut’a seslendikleri gibi ben 
de sizlere, siz Arap kardeşlerime sesleniyo-
rum: İnneddünya Ba’dü Leyset Tekfînâ / El 
An, Arefna Cüzureke Daribetün Fînâ… Siz 
Yoksanız, Dünyanın Anlamı Yok. / Şimdi 
Biliyoruz Ki, Bizim Köklerimiz Birbirine 
Karışmıştır.

Sevgili Kardeşlerim...

Türklerle Araplar, bir elin parmakları 
gibidir... Türklerle Araplar, et ile tırnak 
gibidir... Bu topraklarda bizim mazimiz 
bir, biliniz ki istikbalimiz de birdir. Tarih 
boyunca, Cibuti sevindiğinde, Abu Dabi 
sevindiğinde, San’a, Muskat, Doha, Rabat, 
Tunus, Riyad, Cezayir, Trablus sevindiğin-
de, emin olunuz ki İstanbul da sevinmiştir, 

Ankara da, İzmir de, Mardin de, Konya 
da sevinmiştir. Kudüs hüzünlendiğinde, 
Beyrut hüzünlendiğinde, Hartum, Kuveyt, 
Novakşot, Mogadişu, Manama, Moroni 
hüzünlendiğinde, inanın, İstanbul da, 
Kayseri de, Şanlıurfa da hüzünlenmiştir. 
Şunu da bilmenizi isterim ki: İstanbul’un 
kaderi, Kahire’nin, Beyrut’un, Şam’ın, 
Bağdat’ın, Amman’ın, elbette ki Mekke ve 
Medine’nin, elbette ki Kudüs ve Gazze’nin 
kaderinden ayrı değildir. 

Yakın tarihte aramıza sınırlar çizilmiş 
olabilir, ülkelerimiz arasına mayınlar dö-
şenmiş olabilir, aramıza görünmez setler, 
görünmez duvarlar çekilmiş olabilir. Biz 
bunların hepsini aşacak güce, hepsini aşa-
cak iradeye sahibiz. Kardeşleri birbirinden 
ayırmaya, kardeşlerin arasına nifak sok-
maya, kardeşler arasına fesat tohumları 
ekmeye hiç kimsenin gücü yetmemiştir, 
bundan sonra da yetmeyecektir. Türkiye 
olarak, yüzümüz Batı’ya dönük olsa da, 
sırtımız asla ve asla Doğu’ya dönük değil-
dir. Şu son yedi buçuk yıl içinde, komşu-
larımızla, bölgemizdeki ülkelerle, tarih ve 
kültür bağımızın olduğu coğrafyalarla iliş-
kilerimizi geliştirmek için hiç bir çabadan 
geri durmadık. Dayanışma ve paylaşma 
kültüründen hareketle, siyasi olarak, kül-
türel olarak, ekonomik olarak ilişkilerimi-
zi olması gereken seviyeye ulaştırmak için 
büyük gayret gösterdik.

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyo-
rum... Bizler, ev alma, komşu al deriz... Bu 
noktada Arap kardeşlerimizin de aynı has-
sasiyet içinde olduklarını biliyorum. Zira 
Arapça’nın en güzel sözlerinden biri de şu-
dur: Dl caarr, kabled daarr… (Ev alma kom-
şu al) Yine, sizlerin ve bizlerin, ortak me-



Recep Tayyip ERDOĞAN

90

deniyetimizin önemli bir ilkesi de şudur: 
La yeşbeur raculu dune carihi… Komşusu 
aç iken, tok yatan bizden değildir... İşte 
bu evrensel ilkeden yola çıkarak, Türkiye 
olarak, tüm komşularımızla, bölgemizdeki 
tüm ülkelerle barışı, dayanışmayı refahı ve 
işbirliğini artırmak için çalışıyoruz. Çok 
değerli Arap liderlerinin de, bizim bu hissi-
yatımızı paylaştıklarını görmekten dolayı 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Biz, coğrafyamızın neresinde olursa ol-
sun, bir tek aç var ise, bunun sızısını hep 
birlikte yüreğimizde duyuyoruz, duymak 
zorundayız. Bizler, ülkelerimizde ya da 
bölgemizde, bir tek muhtacın bile talep-
lerine eğilmek zorundayız ve eğiliyoruz. 
Aynı şekilde biz, sadece bölgemizde değil, 
dünyanın neresinde olursa olsun, masum 
çocukların, masum insanların katledilme-
sine göz yumamayız, feryatlarına kulak 
tıkayamayız. Nasıl Haiti için yüreklerimizi 
birleştirdiysek, nasıl Şili için dualarımızı 
yolladıysak; Gazze yanarken, medeniye-
timizin gözbebeği Kudüs üzerinde kara 
bulutlar dolaşırken, biz buna tepkisiz ka-
lamayız, görmezden gelemeyiz, elimiz, ko-
lumuz, dilimiz bağlı duramayız. Biz artık, 
başta bölgemiz olmak üzere, yeryüzünde 
akan kanın durmasını, gözyaşlarının din-
mesini, barışın ve refahın yeryüzüne ha-
kim olmasını diliyoruz. Bütün gayemiz bu-
dur, bütün çabamız, bütün mücadelemiz 
bunun içindir. İşte TRT ETTÜRKİYYE, 
bizim ortak dilimiz, ortak ekranımız, ortak 
hissiyatımız olmak için yola çıkmıştır.

Sevgili kardeşlerim...

Farklı dilleri konuşuyor olabiliriz. Bu, 
bizim iletişim kurmamız için bir engel de-

ğildir ve olamaz. Değil mi ki, sizler de SE-
LAMUN ALEYKÜM diyorsunuz, bizler de 
SELAMÜN ALEYKÜM diyoruz. Sizler de 
MERHABA diyorsunuz, bizler de MERHA-
BA diyoruz. Sizler SABAH UL HAYR dersi-
niz, bizler aynı kelimeleri kullanarak HA-
YIRLI SABAHLAR deriz. Sizler de KALB 
diyorsunuz, bizler de KALB diyoruz. Daha 
nice ortak kelimeyi, ortak ezgileri, ortak 
yemekleri, ortak duyguları paylaşıyoruz. 
Ümmü Gülsüm Arapların ne kadar sesiyse, 
Türklerin de o kadar sesidir. Hafız Burhan 
ne kadar Türklerin sesiyse, o kadar Arapla-
rın sesidir. Merhum Mahmut Derviş, her 
ne kadar şiirlerini Arapça yazmış olsa da 
bizim ortak hissiyatımızı dile getirmiştir. 
Aynı şekilde, Necip Fazıl, şiirlerini Türkçe 
yazmış, ama o da ortak hissiyatımızın sesi 
olmuştur.

İşte onun için diyorum ki: ETTÜRKİYYE 
kanalı, bir Türk kanalı olmanın ötesinde, 
sizin, bizim, hepimizin kanalıdır. ETTÜR-
KİYYE, bizim gönüllerimiz arasında yeni 
bir irtibat hattıdır, kalplerimizi birleştiren 
yeni bir kanaldır. Sizlere ETTÜRKİYYE 
ile sesleniyor olmaktan büyük heyecan ve 
memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifa-
de etmek istiyorum. ETTÜRKİYE Kanalı-
nın, dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlik ve 
beraberliğimizi derinleştirmesini diliyo-
rum. Bu tarihi anı, bu güzel açılışı burada, 
İstanbul’da ve televizyonlarınızın ekran-
larında bizlerle paylaştığınız için sizlere 
teşekkür ediyorum. TRT ETTÜRKİYYE 
hayırlı olsun… Elf mebruk aleykum kanat 
ET TÜRKİYYE… Hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Fi Emanillah... Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli katılımcılar, değerli arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler... sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, ülkemiz 
ve milletimiz adına bu son derece anlamlı 
töreni gerçekleştiriyor olmanın heyecanı 
ve memnuniyeti içinde olduğumu ifade 
etmek istiyorum.

19 Ocak 2005 tarihinde, Savunma Sanayi 
İcra Komitesi’nde 16 adet yeni Karakol 

Botu’nun tedariki konusunda karar almış-
tık. 23 Ağustos 2007’de, bu tedarikle ilgili 
sözleşme imzalandı ve DEARSAN firma-
mızın bu 16 botu 402 milyon Avro bedelle 
inşa etmesi noktasında anlaşmaya varıldı. 
Hatırlayacağınız gibi, 3 Mayıs 2008’de de 
buraya geldim ve ilk botun kaynak töreni-
ni yine böyle coşkulu bir atmosferde bizzat 
gerçekleştirdim. Aradan 2 yıl bile geçme-

İstanbul | 9 Nisan 2010

Yeni Tip Karakol Botu Projesi İlk 
Bot Denize İndirme Töreni
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den, ilk botun suya indiriliyor olması, 
hepimiz adına gerçekten büyük bir gurur 
vesilesi.

Konuşmamın hemen başında, bize bu 
gururu yaşatan, ülkemize, milletimize bu 
gururu yaşatan Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığımıza, Savunma Sanayi müsteşar-
lığımıza ve DEARSAN Anonim Şirketi’ne 
şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada, 
Gemi İnşa Sektörü ile Savunma Sanayi-
nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 
yüksek nitelikli gemiler imal etmek üzere 
oluşturdukları birlikteliğin ne kadar ba-
şarılı, ne kadar verimli olduğuna şahitlik 
ediyoruz. 

Malumunuz, Yeni Tip Karakol Botu Pro-
jesi, bu iki sanayimizin işbirliği, elbirliği 
yaptığı; emeklerini, gönüllerini, ideal-
lerini birleştirdiği ortak bir girişimdir. 
İki stratejik sanayimizin güç birliğinin 
meyvesi olan bu proje, her şeyden önce 
ülkemizin askeri gemi inşa yeteneklerini 
daha da geliştirmiş, yerli sanayimizin bu 
stratejik alanlara katılımını güçlendirmiş 
ve belki bütün bunlardan daha da önemli-
si, savunma sanayimizin ihracat potansi-
yelini arttırmıştır, daha da arttıracaktır… 

Türkiye, her alanda ve bütün sektörleri-
mizde olduğu gibi, savunma sanayimizde 
de hükümetimiz döneminde çok önemli 
işler başardı, çok büyük adımlar attı ve 
atmaya da devam ediyor. 2002 yılında, 
gemi inşa sanayimizin toplam ihracatı 
sadece 290 milyon dolar iken, 2008 yılın-
da ihracatımız 9 kattan fazla artarak 2.7 
milyar dolara ulaştı. 2009 yılında, küresel 

krize rağmen gemi inşa sanayimizin yap-
tığı ihracat 1.8 milyar dolar oldu.

Diğer taraftan, savunma sanayimizin 
toplam sektör cirosu, 2008 yılında 2.3 mil-
yar dolara ulaştı. 2008 yılında, savunma 
sanayimizin ihracatında da 800 milyon 
dolar rakamını yakaladık. Yapılan Ar-Ge 
harcaması ise 500 milyon dolara ulaştı. 
Savunma Sanayinde neredeyse yüzde 
100 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, 
yaptığımız yatırımlarla bugün artık kendi 
gemisini, kendi denizaltısını, uydusunu, 
savunma yazılımlarını üretmeye, hatta ih-
raç etmeye başladı.

Bakınız, şunun altını özellikle çizmek isti-
yorum: Yeni Tip Karakol Botları’nın üreti-
mi dolayısıyla Türk Gemi İnşa Sanayinde 
bir ilk gerçekleştirilmiş ve bu botlar tama-
men milli tasarım yoluyla inşa edilmiştir. 
Bunun yanında, Yeni Tip Karakol Botları-
nın, ülkemizin önde gelen savunma sanayi 
kuruluşları HAVELSAN ve ASELSAN tara-
fından geliştirilen Komuta Kontrol Sistemi 
ile entegre edilmiş olması da, bizim için 
ayrıca memnuniyet vesilesi. Özellikle son 
yıllarda, Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek 
teknoloji ürünü bir çok ihtiyacı, ne mutlu 
ki, artık milli tasarım ve üretim projeleri 
ile, bizzat Türk şirketleri eliyle karşılanı-
yor. Daha da önemlisi, yerli şirketler eliyle 
ortaya çıkarılan savunma sanayii ürünle-
rimiz, dünyanın her coğrafyasında alıcı 
buluyor, ilgiyle, beğeniyle karşılanıyor. 

Burada birkaç müjdeyi de sizlerle paylaş-
mak istiyorum... Biliyorsunuz, Türkiye, 
dünyada denizaltı üretebilen az sayıda 
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ülke arasında yer alıyor. Şu anda, 6 adet 
yeni denizaltı inşası için girişimleri baş-
lattık, projeyi belli bir aşamaya getirdik ve 
inşallah kısa süre içinde bu projelere start 
veriyoruz. Tamamen yerli katkılarla üreti-
mine başladığımız MİLGEM Korvetlerden 
ilkini iki yıl önce denize indirmiştik. Bu ge-
mimizin elektronik entegrasyonu devam 
ediyor. 2’inci geminin üretim işlemleri de 
şu anda devam ediyor. Yine, Moship adlı 
bir gemi, bir LPD ve bir firkateyn inşası 
noktasında ihale aşamasına geldik, en kısa 
sürede onların da inşasına başlıyoruz.

Türkiye bu seviyelere ulaştı değerli ar-
kadaşlarım... Bakınız, bizler, kılıcı değil 
kalemi; çatışmayı değil, uzlaşıyı; savaşı 
değil, barışı ve hoşgörüyü yücelten, devlet 
geleneğini bu insani unsurlar üzerine inşa 
eden bir sevgi medeniyetinin mensupla-
rıyız. Tarih boyunca bulunduğumuz her 
coğrafyada barışın ve hoşgörünün savunu-
cuları olduk. Gerektiğinde, topraklarımızı 
savunmak, vatanımızı müdafaa etmek için 
varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Gerek-
tiğinde de küllerimiz üzerinde yeniden 
doğmayı, yeniden ayağa kalkmayı, mede-
niyetimizi yeniden inşa etmeyi başardık. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Yurtta Barış, Dünyada 
Barış ilkesi çerçevesinde bölgemizde her 
zaman güven ve barışın teminatı olduk.

Irk ayrımı yapmadan, insanların rengine, 
diline, inancına bakmadan, sesimizin 
ulaştığı her yere biz sadece ve sadece barış 
mesajlarımızı iletiyoruz. Ülkelerin tek tek 
barış içinde, huzur içinde olmasının ye-
terli olmayacağını, bölgesel, hatta küresel 

bir barışın topyekun insanlığın yararına 
olacağını samimi bir şekilde savunuyor, 
adaletli bir yaklaşımla bu tezimizin arka-
sında duruyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki, 
barışı yaşatmanın yolu uluslararası düzey-
de işbirliğinden geçiyor ve herkes güvende 
değilse hiç kimse kendisini tam anlamda 
güvende hissedemiyor.

Şu son yedi buçuk yılda, başta komşuları-
mız olmak üzere bir çok ülke ile dostluğu-
muzu, işbirliğimizi geliştirdik. Sorunları 
masaya yatırdık, samimiyetle üzerine git-
tik ve bir çok sorunu hal yoluna koymayı 
başardık. İşte şu anda, Kıbrıs’ta çözüme 
zorlayan, çözüm için aktif çaba sarf eden 
taraf biziz. Aynı şekilde Ermenistan’la so-
runları çözmek için aktif gayret sarf eden 
taraf biziz. Biz, bölgemizin artık çatışma-
larla, savaşlarla, terörle, husumetlerle de-
ğil, barışla, istikrarla, refahla anılmasını is-
tiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. 
Şu hususu da burada vurgulamakta fayda 
görüyorum: Barış, her şeyden önce savun-
ma harcamalarının azalmasına, bu sektöre 
aktarılan kaynakların artık daha fazla 
eğitime, sağlığa, alt yapı harcamalarına 
yönelmesine de zemin hazırlayacaktır. En 
çok da refah için, en çok da çocuklarımızın 
geleceği için bölgesel barışı önemsiyoruz.

Umudumuz, hedefimiz, idealimiz, küresel 
ölçekte barışın yerleşmesidir, savunma 
için harcanan kaynakların barış için har-
canmasıdır. Tabi bu ideale ulaşıncaya 
kadar, ülkemizi huzur ve emniyet içinde 
tutacak yatırımlarımız da devam edecek-
tir. Biz Türkiye’ye inanıyor, Türkiye’nin 
gücüne, Türkiye’nin potansiyeline inanı-
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yoruz. Biz Türkiye’nin genç ve dinamik 
iş gücüne inanıyoruz. İşte bugün ortaya 
çıkan bu muhteşem eser, Türkiye’nin nasıl 
mühendislere, nasıl tasarımcılara, nasıl 
işçilere, nasıl bir emek ve entelektüel güce 
sahip olduğunun müşahhas bir örneğidir.

Değerli arkadaşlarım, özgüvenimizin tam 
olması gerekiyor. Eğer inançla yürürsek, 
özgüvenle yürürsek, ulaşamayacağımız 
hiç bir hedef yok. Dikkatinizi çekiyorum: 
Gerek gemi inşa sektörümüz, gerek savun-
ma sanayi sektörümüz, yaptıkları üretimin 
yanında çok daha temel, çok daha stratejik 
bir fonksiyonu icra ediyorlar. Her iki sek-
törümüz de öncelikle iç pazar ihtiyaçlarını 
karşılayarak, yurtdışına gitmekte olan 
kaynakların ülkemizde kalmasını sağlıyor, 
daha sonra bu birikim ve potansiyeli arka-
sına alarak, uluslararası alanda ülkemizin 
ihracat gücünü artırıyorlar. 

Yine, burada şunu da ilave etmek de yarar 
görüyorum: Gemi inşa ve savunma sanayi 
sektörleri, bugün ülkemizin çok ihtiyaç 
duyduğu nitelikli istihdam ve yüksek kat-
ma değer sağlama noktasında da öncülük 
etmeye aday sektörlerimizdir. Özellikle 
tasarım ve mühendisliğini kendimizin 
yapabildiği projelerde elde edilen katma 
değer, sadece imalatla sınırlı kalınan sek-
törlere göre çok daha yüksek seviyelerde 
gerçekleşiyor; ülkemizin rekabet gücüne 
de son derece önemli bir katkı sağlıyor. 
Biz, hükümet olarak, ülkemizdeki bütün 
sektörlerimizin gelişmesi, katma değer 
üretmesi, istihdam üretmesi, yeniliklere 
imza atması için elimizden gelen her türlü 
desteği sağlıyoruz. Türkiye’nin kalkın-

ması, Türkiye’nin ilerlemesi, Türkiye’nin 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkması için her türlü eforu sarf ediyoruz. 

Hedefimiz, bilim adamlarımızın, sanayici-
lerimizin, teknikerlerimizin potansiyelini 
en verimli hale dönüştürmek, onların or-
taya koyacakları üstün çabalar neticesinde 
Türkiye’yi, ileri teknoloji üreten ülkeler 
sıralamasında üst sıralara taşımaktır. Aynı 
şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savun-
ma alanındaki dışa bağımlılığının asga-
riye indirilmesi de öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Bunun için savunma 
sanayinde attığımız adımları büyük bir 
kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 
Bu itibarla sözlerime son verirken, bugün 
denize indirme törenini gerçekleştirdi-
ğimiz ilk Yeni Tip Karakol Bot’unun bu 
aşamaya ulaşmış olmasında emeği geçen 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığımızı ve Dearsan 
çalışanlarını yürekten kutluyorum.

2015 yılında teslim edilecek olan diğer 15 
botumuzla ilgili de büyük bir heyecan için-
de olduğumuzu, inşallah o tarihten önce 
o 15 botumuzu da sularımızda görmeyi 
arzuladığımızı burada ifade etmek istiyo-
rum. Son olarak, savunma sanayi ve gemi 
inşa sektörlerimizin gelecekte de nice 
başarılara imza atmasını temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Vakıf larımızın çok değerli temsilcileri, 
değerli dostlarım, saygıdeğer katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
açılışını yaptığımız 2010 Yılı Vakıf lar 
Haftası’nın ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bu hafta dolayısıyla bir kez daha vakıf 
medeniyetimizin oluşumunda, sürdürül-
mesinde, muhafazasında emeği geçen her-
kese milletçe şükran borçlu olduğumuzu 

ifade etmek istiyorum. Evet, hepimiz şunu 
çok iyi biliyoruz ki, vatan, alelade bir top-
rak parçası asla değildir. Vatan, o toprağın 
sevgiyle, merhametle, şefkatle yoğrulması, 
can feda edecek kadar sahiplenilmesi ve 
muhafaza edilmesidir. Yine övünerek ifa-
de ediyorum, Anadolu ve Trakya, bin yıllar 
boyunca bizim sevgi medeniyetimizle yoğ-
rulmuş, tarihin en büyük kahramanlıkları-
na ev sahipliği yaptığı gibi tarihin en gözde 
eserlerine de ilham kaynağı olmuştur. 
Bizim bu topraklar üzerinde kurduğumuz 

Ankara | 3 Mayıs 2010

Vakıflar Haftası Açılış Konuşması
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ve dünyaya örnek teşkil eden medeniyet, 
altını çizerek ifade ediyorum, bir sevgi me-
deniyetidir.

Evet… Bizler, gerektiğinde, vatanımızı 
savunmak noktasında hiçbir tereddüt gös-
termeyen, vatanı namus olarak addedip si-
perlere koşan ve omuz omuza o siperlerde 
can feda eden insanların torunlarıyız. Ama 
aynı zamanda bizler, barış zamanlarında, 
insan odaklı, daha geniş manada “canlı” 
odaklı medeniyetler inşa eden, çevresiyle 
barışık, canlılarla barışık, toprakla, tabi-
atla, estetikle barışık bir kültürün de ta-
kipçileriyiz… Vakıf medeniyeti, kendisini 
insanlığa vakfetmek, insanı ve canı haya-
tın merkezine alarak insanlığın yararına 
çalışmak anlayışı üzerine kuruludur. Bu 
vakıf anlayışı göçmen kuşlarını da düşü-
nür, garip gurebayı, fakir fukarayı da düşü-
nür, kimsesizi, yolda kalmışı da düşünür. 
Bizi birbirimize bağlayan sevgi, merhamet, 
dayanışma, kardeşlik gibi hasletler, vakıf 
anlayışıyla daha da güçlenmiş, bizi bir ve 
beraber yapmıştır. 

Bakınız… Dünya üzerindeki  birçok 
topluma nasip olmayan bir medeniyet 
tasavvurumuz var bizim. Bu medeniyet 
tasavvurunda, devlet kuran, o devleti 
yücelten, huzur ve güvenliğe kavuşturan 
Osman Gazi kadar, Orhan Gazi kadar, dik-
kat ediniz, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” 
diyen Şeyh Edebali vardır. Bu topraklar, 
Alparslan gibi, Melikşah gibi, Kılıçarslan, 
Selahaddin Eyyubi gibi tarihe mal olmuş 
devlet adamları çıkarması yanında, Mev-
lana gibi, Yunus gibi, Hacıbektaş Veli, Pir 
Sultan Abdal, Karacoğlan gibi gönül sul-

tanlarını da yetiştirmiş topraklardır. Bizim 
tarihimizde, evet, Fatih Sultan Mehmet, 
Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan 
Selim büyüktür, ulu şahsiyetlerdir… Ancak 
en az onlar kadar, Akşemseddin, Mimar 
Sinan, Mimar Hayrettin, Fuzuli, Nedim ve 
daha niceleri de büyüktür, uludur ve en az 
onlar kadar şöhretlidir.

Her zaman ifade ediyorum… Bizim me-
deniyetimizde kalem, kılıcın önünde yer 
alır. Üç kıta üzerinde hüküm sürmüş Os-
manlı Devleti’nin bugün o kıtalarda nasıl 
anıldığına hepimiz dikkat etmek duru-
mundayız… Balkanlar’da Osmanlı Devleti 
zulümle, baskıyla, otoriteyle değil; Mostar 
Köprüsü’yle, Drina Köprüsü’yle, Karagöz 
Bey Camii ile, Vardar Köprüsü, Kosova Taş 
Köprü, Vidin Köprüsüyle, binlerce sebiliy-
le, han ve hamamlarıyla, kütüphaneleriyle 
hatırlanmaktadır. Ortadoğu’da Osmanlı 
sömürüyle, istismarla, emperyalizmle de-
ğil; Kudüs’te tesis ettiği barış ve huzur or-
tamıyla, Hicaz Demiryolu’yla, Bağdat De-
miryoluyla, Mescid-i Haramla, Kerbela’ya 
inşa ettiği su kanallarıyla anılmaktadır. 
Aynı şekilde Afrika’da, Afrika’nın zen-
ginliklerini dışarıya kaçıran bir Osmanlı 
değil, oralara köprüler, camiler, sebiller, 
medrese ve kütüphaneler inşa eden bir 
Osmanlı vardır.

Herkes, her toplum tarihine “geçip gitmiş” 
bir zaman dilimi olarak bakabilir, nostalji 
gözüyle bakabilir, tarihini unutabilir ya da 
geçmişine sırtını dönebilir. Ama biz bunu 
yapamayız. Yapmak istesek de yapama-
yız, tarihimizden, onun bugüne taşınan 
eserlerinden sıyrılamayız. On yıllar bo-
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yunca, bırakın Balkanlar’daki, Asya’daki, 
Ortadoğu’da, Afrika’da, Avrupa’daki eser-
lerimizi, kendi topraklarımızdaki, Anado-
lu ve Trakya’daki eserlerimize dahi sahip 
çıkmadılar, onları kendi kaderlerine terk 
ettiler. Tarihe ve tarihi mirasa sırtlarını 
dönenler, işte görüyorsunuz bugün tarih 
oldular ve isimlerini kimseler anmıyor. 
Tarihin unutturulmak istendiği, tarihin 
yeniden ve farklı şekilde yazılmak isten-
diği dönemlerden geçtik. Oysa şunun 
idrakine varmak zorundayız: Bizi ülke ve 
millet olarak vareden, tarihimizdir, bizim 
geleceğimiz de tarihimizle şekillenecektir 
ve şekillenmektedir.

Ağaç kökleriyle yaşar… Aynı şekilde, mil-
letler de, medeniyetler de kökleriyle ya-
şar… Açık söylüyorum… İstediği kadar iyi 
eğitim alsın, teknolojiyi istediği kadar iyi 
kullansın, dünyayı istediği kadar yakından 
takip etsin… Eğer nesiller Şeyh Edebali’yi, 
Osman Gazi’yi, Hayyam’ı, Ali Kuşçu’yu, 
Fatih’i, Mimar Sinan’ı, Fuzuli’yi, Hacı Arif 
Bey’i tanımıyorsa, bilmiyorsa, ilhamını 
onlardan almıyorsa, asla ve asla kalıcı ve 
güçlü bir gelecek inşa edemez. Arif Nihat 
Asya bunu en güzel şekilde ifade ediyor: 
 
Bu kitaplar Fatihdir, Selimdir, Süleymandır

Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır

Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!

Evet değerli dostlarım… Yahya Kemal, 
“RUH, UFUKSUZ YAŞAMAZ” diyor… 
Bizim de genç nesillere, Fatih’in ve fet-
hin ruhu kadar, Çanakkale’nin, Kurtuluş 
Savaşı’nın, Gazi Mustafa Kemal’in ruh dün-

yası kadar, Mimar Sinan ve Selimiye’nin, 
Süleymaniye’nin ufkunu kazandırmamız 
gerekiyor. İşte ben, ufuklarımızı olabil-
diğince genişlettiği, bizi tarihle kucak-
laştırdığı, bizi tarihle buluşturduğu için 
buradan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu yedi 
buçuk yıl içinde Türkiye’nin her köşesinde 
tarihi eserlerimiz yeniden hayata döndü, 
yeniden can suyuna kavuştu.

Şu rakamları bir kez da ben tekrar etmekte 
fayda görüyorum: 1996-2002 yılları ara-
sında Türkiye’de, dikkatinizi çekiyorum, 
sadece ve sadece 56 tarihi eser onarılmıştı. 
Biz, 2003-2009 arasında, yedi sene içinde 
tam 3 bin 383 eserin onarımını gerçekleş-
tirdik. Ayrıntısına girmiyorum… Burada 
sadece birkaç rakamı dikkatlerinize sunu-
yorum… 165 hamam, 26 kervansaray, 76 
han, 24 bedesten, 21 imaret, 13 kilise, 3 
Mevlevihane, 19 çeşme, 30 kümbet, 3 mu-
vakkithane, 4 şadırvan da dahil olmak üze-
re tam 3 bin 383 eser bizim dönemimizde 
tamir edilerek günyüzüne çıkarıldı. Şu 
anda 250 kültür varlığının restorasyonu 
devam ediyor. 2010 yılında toplamda 500 
adet eseri daha tamamlamış olacağız.

Adana’dan Zonguldak’a, Aksaray’dan 
Batman’a, Osmaniye’ye, Diyarbakır ’a 
kadar 81 vilayetimizde tarihi eserlerin 
izini sürdük, onlar için kaynak ürettik ve 
onları ellerinden tutup ayağa kaldırdık. 
Adıyaman’a gidin, Musalla Camii’nin ona-
rıldığını göreceksiniz. Amasya’ya gidin, 
Merzifon kara Mustafa Paşa Hamamı’nın 
tamir edildiğini göreceksiniz. Antalya’da 
Yivli Minareli Cami’nin, Bursa’da Emir 
Sultan Hamamı’nın, Hakkari’de Mey-
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dan Medresesi’nin, Konya’da Sahip Ata 
Külliyesi’nin, Diyarbakır Hani’de Hatuniye 
Medresesi’nin bizim dönemimizde, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğümüz eliyle tarihimi-
ze, kültürümüze yeniden kazandırıldığını 
bizzat yerinde müşahede edeceksiniz.

Sadece Türkiye içinde, sadece Anadolu ve 
Trakya’da değil, dünya üzerinde nerede 
bizlere ait, atalarımıza ait, kültürümüze, 
medeniyetimize ait bir eser varsa, miras 
varsa, oraya ulaşıyor ve onları da gün yü-
züne çıkarıyoruz. Dış İşleri Bakanlığımız, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız, özellikle 
de Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, 
TİKA, yurtdışındaki ata yadigarlarını 
buluyor, o ülkelerin yetkili makamlarıy-
la görüşüyor, anlaşmalar imzalıyor ve 
oraları hayata döndürüyor. Türklere ait 
bilinen en eski eserleri, Moğolistan’daki 
Orhun Anıtları’nı biz restore ettik, oraya 
ulaşımı sağlayacak yolu biz inşa ettik. 
Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Orta Asya’da, 
Afrika’da kültür varlıklarımızın izini sür-
dük, onları bugüne taşıdık. Bununla da 
kalmadık… Yerel yönetimlerimiz, başta 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe 
belediyeleri, Bursa Büyük Şehir Belediye-
miz, Konya ve Kayseri Büyükşehir beledi-
yelerimiz, onların ilçe belediyeleri, kendi 
sınırları içindeki onlarca, yüzlerce eseri 
restore etti.

Evet biz, bizi biz eden, bizi var eden o 
ruh kökünden yola çıkıyor, geçmişten 
aldığımız ilhamla geleceğimiz için bir 
ufuk çizmenin mücadelesini veriyoruz. 
Büyük düşünenler, işte bugünlere ulaşan, 
yüzlerce yıldır, asırlardır ayakta duran bu 
eserlerin oluşmasını sağladılar. Bizler de 

büyük düşünüyor, geleceğe eserler bırak-
mak için emek sarfediyoruz. Burada bir 
kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum… 
Milliyetçilik, ırk esasıyla bir ayrımcılığa 
gitmek değildir. Milliyetçilik, bu ülkeyi var 
eden kardeşliğe, dayanışmaya, paylaşmaya 
sırtını dönmek asla değildir. Milliyetçilik, 
bu toprakların nasıl vatan olduğunu, bu 
milletin nasıl teşekkül ettiğini, hangi ik-
limde doğup, hangi atmosferde büyüyüp 
geliştiğini idrak etmek ve bunun gereğini 
yapmaktır.

Dikkatinizi çekiyorum… Süleymaniye’nin, 
her bir tuğlası, kerpici, taşı farklı coğraf-
yalardan getirilmiş olabilir. Her bir ahşap, 
her bir çini, her bir hat ve tezhip farklı bir 
elde işlenmiş olabilir. Ama Süleymaniye, 
tek başına, tek bir vücut olarak, bu ülkenin 
tamamının özetidir, tarihin özetidir, me-
deniyetimizin, kültürümüzün, birlik, bü-
tünlük ve kardeşliğimizin özetidir. Bugün 
bizim millet tasavvurumuzun da özünde 
bu vardır… Bizler, aynı vatan üzerinde, 
aynı bayrak altında, aynı idealler, ortak 
bir kader etrafından birleşmiş bir milletiz. 
Dili, dini, etnik kökeni, ırkı, rengi ne olursa 
olsun… Biz tıpkı Süleymaniye gibi, tıpkı 
Selimiye, Sultan Ahmet, Galata Kulesi, 
Akdamar Kilisesi gibi bu toprakların ortak 
sahibiyiz, bu toprakların ortak eseriyiz. 
Nasıl geçmişi birlikte inşa ettiysek, aynı 
şekilde geleceği de, hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın, birlikte inşa edeceğiz.

Değerli katılımcılar...

2010 Yılının, Vakıf Medeniyeti “İSTAN-
BUL” yılı olarak belirlenmiş olması son 
derece isabetli bir tercihtir. İstanbul, bu 
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yıl Avrupa Kültür Başkenti olarak dünya-
nın bir kez daha dikkatlerini çekiyor ve 
çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 
Belediye Başkanlıklarımız döneminde 
olsun, Hükümetlerimiz döneminde ol-
sun, İstanbul’u modern bir dünya kenti 
yapmak için yoğun çaba sarf ederken, eş 
zamanlı olarak İstanbul’un tarihi mirasını 
da korumanın ve geliştirmenin gayreti 
içinde olduk. On yıllar boyunca, hem mo-
dern ihtiyaçlar anlamında, hem de tarihi 
zenginlik noktasında ihmal edilmiş olan 
İstanbul, bizim dönemlerimizde iki koldan 
büyük gelişim kaydetti.

Bugün İstanbul, geniş caddeleri, metro 
hatları, tünelleri, kongre salonları, uluslar 
arası çapta büyük ulaşım yatırımları, ha-
vaalanları, uluslar arası organizasyonları, 
artan yeşil dokusu, temiz havası ve temiz 
sokaklarıyla dünyada öne çıkarken, tarih 
ve kültür noktasında hiçbir şey kaybet-
miyor, tam tersine kazanıyor. Bir yandan 
İstanbul’u dünyanın önemli bir finans 
merkezi yapmanın mücadelesini verirken, 
diğer yandan her türlü tarihi eseri, unutul-
muş onlarca ata yadigarını da İstanbul’a 
yeniden kazandırıyoruz. 2010 Yılı Vakıf 
Medeniyeti İstanbul kapsamında bu dün-
ya şehrinin yeni güzelliklerle buluşmasını 
temenni ediyorum.

Konuşmamın sonunda, bir kez daha va-
kıf medeniyetimize su taşımış, vakıflara 
gönlünü vermiş, vakıflar aracılığıyla bu 
toprakları vatan kılmış herkesi rahmetle, 
şükranla anıyorum. Vakıf lar Genel Mü-
dürlüğümüze, onun değerli çalışanlarına 
da ülkem ve milletim adına şükranlarımı 

sunuyorum. Vakıf Haftası’nın hayırlı ol-
masını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun.
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Sayın Başkan, Malatyalı İşadamları Derne-
ği’mizin çok değerli üyeleri, sevgili Malatya-
lılar, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; Malatyalı 
İşadamları Derneği tarafından düzenlenen 
bu dayanışma gecesinde sizlerle bir kez 
daha birlikte olmaktan büyük heyecan duy-
duğumu ifade etmek istiyorum.

En son geçtiğimiz yılın Kasım ayında 
Malatya’yı ziyaretimizde sizlerle kucak-

laşmış, dertleşmiş, hasbihal etmiştim. 
Açıkçası, Malatyalı işadamlarının, gerek 
Türkiye içinde, gerek yurtdışında eserleri-
ni görmekten, yatırımlarını, hizmetlerini 
görmekten her zaman gurur duydum. İşa-
damlarımızla her buluşmamızda, onları 
kendi illerine, ilçelerine yatırım yapmak, 
ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri, hava-
sını soludukları baba ocaklarına vefa borç-
larını yerine getirmek noktasında teşvik 
ediyorum.

İstanbul | 23 Mayıs 2010

Malatya Dayanışma Gecesi
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Şunu da samimiyetle söylemeliyim ki, her 
fırsatta Malatyalı işadamlarını Türkiye’ye 
örnek gösteriyor, Malatya’ya gösterilen 
ahde vefanın benzerini tüm işadamları-
mızdan beklediğimizi ifade ediyorum. 
Sevgi evleri, Teknokent gibi projeleriniz, 
son olarak, Malatya’ya tedavi için gelen 
hasta yakınlarının ikameti için inşa ettirdi-
ğiniz Konukevi projeniz gerçekten takdire 
şayan. Esasen, Malatyalı işadamlarımızın 
daha büyük işleri başaracak potansiyele 
sahip olduğuna inanıyorum. Sosyal so-
rumluluk projelerinizin yanı sıra, üretime, 
istihdama, ihracata, ekonomik sonuç üre-
temeye dönük faaliyetlerinizde desteği-
min daima yanınızda olduğunu bilmenizi 
isterim. 

Değerli kardeşlerim...

M a l a t y a ,  S e l ç u k l u l a r d a n  b u g ü n e 
Anadolu’nun hep önemli bir kenti, önemli 
bir merkezi oldu. Seyyit Battal Gazi’den 
Merhum Turgut Özal’a kadar nice devlet 
adamları, nice kahramanlar, nice gönül 
erleri Malatya’yı, Malatya ile birlikte Ana-
dolu ve Trakya topraklarını adeta ilmek 
ilmek işleyerek bu toprakları adeta kar-
deşlik hamuruyla yoğurdular. Malatya’nın 
vizyonu, Malatya’nın ufku hiç bir zaman 
Malatya ile sınırlı kalmadı. Malatya her za-
man büyük düşündü, büyük adımlar attı, 
kendisiyle birlikte Türkiye’nin de büyüme-
si, gelişmesi, kalkınması için her zaman 
fedakarlıkta bulundu.

Biz geçmişimize, tarihimize çok büyük 
bir vefa borcu taşıyoruz. 81 vilayetimizin 
tamamı, 780 bin kilometre kare vatan 

toprağının bütünü, bizim şehitlerimizin, 
gazilerimizin, kahramanlarımızın, gönül 
insanlarımızın bizlere bir emanetidir. 
Bu emanete sırt çevirenlerin Türkiye’ye 
bir  ufuk çizebilmesi  tahayyül  dahi 
edilemez. Danişment Gazi’nin, Battal 
Gazi’nin, Kılıçarslan’ın, Niyazi Mısri’nin, 
Mevlana’nın Hocası Sadreddin Konevi’nin, 
Genç Osman’ın, onlar gibi nicelerinin ve 
elbette Merhum Turgut Özal’ın bizim üze-
rimizde hakkı var. Biz Malatya’ya bir ufuk 
çizemezsek, Malatya gibi 81 vilayetimize 
bir vizyon oluşturamazsak, onların yüzü-
ne bakamayız, onların karşısında mahcup 
oluruz dedik ve yedi buçuk yıl boyunca 
işte bu ahde vefa duygusuyla hareket ettik.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum değerli 
kardeşlerim... Şu anda tüm dünyada, tak-
dirle izlenen, gıptayla izlenen, artık günde-
mi belirlenen değil, gündem belirleyen bir 
Türkiye var. Son dönemde ekonomide elde 
ettiğimiz başarılar, diplomaside attığımız 
adımlar tüm dünyanın dikkatini çekiyor 
ve Türkiye, tarihinden, kültüründen, me-
deniyetinden devraldığı mirasla artık dün-
ya sahnesinde hakettiği konuma doğru 
emin adımlarla ilerliyor. 

Tüm dünyada, özellikle bölgemizde, barış 
çağrılarımızla, huzur ve refah çağrıları-
mızla, dostluk ve kardeşlik mesajlarımızla 
biz varız. Sadece şu son iki hafta içinde 
önce Yunanistan, ardından İran, ardından 
Azerbaycan, Gürcistan, İspanya’da temas-
larda bulundum. Ankara’da, İstanbul’da, 
liderleri ağırladık, uluslararası konferans-
lara ev sahipliği yaptık. Nükleer silahlar 
konusundaki sağlam ve tarafsız duruşu-



Recep Tayyip ERDOĞAN

102

muz dikkatle izleniyor; İran kaynaklı kü-
resel meselenin barışçıl yollarla çözüme 
kavuşması Türkiye eliyle gerçekleşiyor. 
Bulunduğumuz her yerde, sesimizin ulaş-
tığı her köşede hakkı savunuyoruz, adaleti 
savunuyoruz.

Nasıl Şili’deki depremzedelerin, Haiti’deki 
depremzedelerin, Afganistan’daki, Irak’ta-
ki, Somali’deki mağdurların, yoksulların 
sesi isek, aynı şekilde Gazze için, Kudüs 
için, yani hak için, adalet için, çocuklar 
için sesimizi cesaretle yükseltiyoruz. İşte 
Salı akşamı kalabalık bir heyetle Güney 
Amerika’ya gidiyoruz. Brezilya, Arjantin 
ve Şili’de temaslarda bulunacak, işbir-
liğimizi o ülkelerle daha ileri boyutlara 
taşımak için girişimlerimiz olacak. Aynı 
zamanda, Medeniyetler İttifakı 3’üncü 
Zirvesi’ni yapacak ve barış çağrımızı, di-
yalog çağrımızı İspanya’yla birlikte oralara 
da ulaştıracağız.

Bakın değerli arkadaşlarım...

Türk Kızılay’ı şu anda dünyanın en bü-
yük yardım örgütlerinden biri olarak, 
dünyanın neresinde olursa olsun, ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıyor ve orada kırmızı 
hilali dalgalandırıyor. Türk İşbirliği ve 
Kalkınma Ajansı, aynı şekilde, mağdurla-
rın elinden tutarken, dünyanın dört bir 
yanında ata yadigarlarına, Osmanlı eser-
lerine, Selçuklu eserlerine, Türklere ait en 
eski anıtlara, eserlere sahip çıkıyor, onları 
gün yüzüne çıkarıyor. TRT, yeni açtığı 
kanallarla artık dünyanın her bölgesine 
sesimizi ulaştırıyor. Yunus Emre Enstitüsü 
ile Türk kültürünü, Türkçe’yi dünya ile 

buluşturuyoruz. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik konseyi’nde, Avrupa Konseyi par-
lamenterler meclisi’nde, İslam Konferansı 
Örgütü’nde biz varız.

Biz, bizden öncekiler gibi büyük düşünü-
yor, büyük hedefler belirliyor ve büyük 
adımlar atıyoruz. Türkiye’nin itibarını, 
Türkiye’nin gücünü dünyada büyütürken, 
içerde de tek tek şehirlerimizi, tek tek ilçe-
lerimizi, köylerimizi, büyük Türkiye’ye ya-
raşan şekilde yeniden imar ediyoruz. Şunu 
özellikle ifade etmek istiyorum: Türkiye 
bu günlere birliğiyle ulaştı, bütünlüğüyle 
ulaştı, dayanışmasıyla ve kardeşliğiyle 
ulaştı. Türkiye, bizi biz yapan, bizi var eden 
bu değerlerini yücelterek, onları pekiştire-
rek geleceği inşa edecek. İşte biz onun için 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi diyoruz. 
İşte onun için, aramıza nifak tohumları 
ekmeye çalışanlara karşı tek yürek halinde 
kardeşliği yüceltiyoruz.

İnanın, Türkiye yapay sorunlarını, sanal 
sorunlarını geride bıraktığında, teröre, 
ayrımcılığa, hoşgörüye set çektiğinde, her 
anlamda bugünkünden çok daha farklı bir 
yerde olacaktır. Malatya’nın, renkli yapısıy-
la, hoşgörülü ruhuyla, kardeşliği yücelten, 
kardeşliği büyüten iklimiyle Türkiye’ye bu 
noktada örnek olacağını, olduğunu ben bi-
liyorum. Malatya’dan önümüzdeki süreçte 
de, iftiralara, karalama kampanyalarına, 
nifak girişimlerine, tahriklere aldanma-
dan kardeşliğe, milli birliğe destek olma-
sını bekliyor, arzuluyorum. Hamdolsun, 
Türkiye’nin iyi gitmeyen hangi işine el 
attıysak önemli çalışmalar ortaya koyduk, 
destansı başarılar elde ettik. Ekonomide, 
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dış politikada, iç politikada, demokratik-
leşmede Türkiye’yi yedi buçuk yılda çok 
farklı bir kulvara taşıdık.

En son Anayasamızda, 1982’den bu yana 
en büyük, en kapsamlı, en demokratik 
değişikliği gerçekleştirdik ve böylece 
Türkiye’ye yeni bir ufuk daha açtık. Şunu 
bilmenizi isterim: Anayasa bir ülkenin her 
şeyidir. Anayasa emekle, ekmekle, yatı-
rımla, adaletle, sağlıkla, eğitimle, aklınıza 
gelen her alanla doğrudan ilgilidir. Anti 
demokratik bir Anayasa ile demokratik 
bir düzen kurulamaz. Anti demokratik bir 
Anayasa ile yatırım artmaz, üretim artmaz, 
istihdam artmaz. Anti demokratik bir Ana-
yasa ile yoksullukla mücadele edilmez, 
hukuksuzluk sona ermez. Türkiye, aziz 
milletimiz 28 yıldır demokratik bir Ana-
yasa özlemini duyuyor ve her fırsatta bu 
özlem dile getiriliyor.

İşte, 6 Mayıs gecesi, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi tarihi bir oylama yaparak, 
Türkiye’ye yaraşan bir Anayasa için kök-
lü değişikliği gerçekleştirdi. Şimdi artık 
son kararı millet verecek, son sözü millet 
söyleyecek. 12 Eylül darbesinin 30’uncu 
yıldönümünde, 12 Eylül 2010’da Türki-
ye sandık başına gidecek ve Türkiye’yi 
prangalarından kurtarmak adına tarihi 
bir karar verecek. Ben, Malatya’dan bu 
noktada bir kez daha rekor bekliyorum. 
Merhum Özal’ın memleketinden, Özal’ın 
ruhunu şad edecek bir sonuç bekliyorum. 
Malatya’nın o şaşmaz ferasetiyle doğruyla 
yanlışı, haklıyla haksızı bir kez daha yerli 
yerine oturtacağından hiç şüphem yok. 

Değerli kardeşlerim...

Bu buluşma vesileyle biraz da Malatya’ya 
yaptığımız hizmetlerden söz etmek istiyo-
rum. Malatya’da yedi buçuk yılda 1.543 
dersliğin yapımını tamamladık. Okulları-
mıza 6 bin 356 adet bilgisayar gönderdik. 
Öğrencilerimize 10 milyon 243 bin ders 
kitabını ücretsiz olarak dağıttık. İnönü 
Üniversitemizi yeni fakültelerle güçlendir-
dik. Bu çerçevede Diş Hekimliği Fakültesi, 
İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakül-
tesi ile 2 Yüksekokul, 1 Devlet Konserva-
tuarı ve 5 araştırma ve uygulama merkezi 
hizmete girdi. Ayrıca, işadamlarımızın 
desteğiyle Malatya Teknokent kuruluyor. 
Yüksek öğretimde inşaatı devam etmekte 
olan 1.000 kişilik öğrenci yurdumuzu önü-
müzdeki eğitim öğretim yılında inşallah 
hizmete açmayı planlıyoruz.

Malatya’da hükümetlerimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 91.4 milyon TL har-
cama yaptık. Hükümetlerimiz döneminde 
75 yataklı Darende Hulusi Efendi Devlet 
Hastanesi, 10 yataklı Yazıhan İlçe Hasta-
nesi ve 16 adet sağlık ocağının yapımını 
tamamlayarak hizmete sunduk. 640 ya-
taklı Malatya Bölge Hastanesi, Acil Sağlık 
Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi ve 
Merkez Dilek Sağlık Ocağının yapımı de-
vam ediyor. İnşallah bunları da en kısa sü-
rede bitirerek Malatyalı hemşerilerimizin 
hizmetine sunacağız. Ayrıca, 25 yataklı 
Pütürge Entegre İlçe hastanesinin proje 
çalışmalarına başladık, en kısa zamanda 
inşaat aşamasına geçeceğiz. Muayene oda-
sı sayısını devlet hastanelerinde 101’den 
193’e, sağlık ocaklarında 84’ten 218’e 
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çıkardık. 2002’de 9 adet 112 acil ambulan-
sımız vardı, bugün ise 30 adet var. Diyaliz 
cihaz sayısı 10 iken bugün 60 adet diyaliz 
cihazımız var. 2005 yılında başlattığımız 
aile hekimliğiyle bugün 43 ilimizde 25.6 
milyon nüfusa hizmet sunuyoruz. İnşal-
lah Malatya ilimizde de aile hekimliğine 
iki ay sonra, yani Temmuz ayı içerisinde 
geçeceğiz.

Toplu konut alanında da Malatya’da önem-
li hizmetler gerçekleştirdik. TOKİ aracı-
lığıyla Malatya’da 3 bin 36 konutun yapı-
mını tamamladık, 411 konutun yapımına 
devam ediyoruz. 9 bin 720 konutla ilgili 
proje ve ihale çalışmalarımız da ayrıca de-
vam ediyor. Bütün projelerimizi tamamla-
dığımızda Malatya’da toplam 13 bin 167 
konut, 4 okul, 640 yataklı devlet hastanesi, 
3 ticaret merkezi, 30 bin kişilik stat ve ka-
palı spor salonunu yapmış olacağız. Diğer 
taraftan, 2002 yılına kadar Malatya’da 
sadece 36 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı, biz ise tam 189 kilometre daha bö-
lünmüş yol yaptık. Yani Cumhuriyet tari-
hinde yapılan bölünmüş yolun 5 katından 
fazlasını yedi buçuk yılda gerçekleştirdik. 
Biliyorsunuz geçen sene Mart ayında, 18 
kilometrelik havaalanı yolunu, 35 kilomet-
relik Malatya–Elazığ yolunu ve 24 kilomet-
relik Havaalanı ayrımı–Akçadağ yolunu 
hizmete açmıştık. 34 kilometrelik Çat Ba-
rajı Tünel Ağzı–Çelikhan arasındaki yolun 
ihalesini tamamlayarak, geçen yıl Mayıs 
ayında inşaatına başladık. Bu bölümü ta-
mamladığımızda Malatya–Adıyaman arası 
mesafenin 185 kilometreden 111 kilomet-
reye düşeceğini söylemiştim. Projenin son 
hali ile bu yolu daha da kısalttık. İnşallah 

yapımını tamamladığımızda Malatya – 
Adıyaman arası 100 kilometrenin altına 
inerek 98 kilometreye düşecek.

Aziz dostlar...

Biz, Türkiye’mize ve Malatya’mıza hizmet 
yolunda kararlılıkla devam edeceğiz. Hep 
birlikte üreteceğiz, hep birlikte eserler 
meydana getirecek ve Türkiye’yi hep bir-
likte daha güzel günlere taşıyacağız. Ben, 
hepinize gayretlerinizden, emeklerinizden 
dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Sizlerin şahsında tüm Malatya’ya, oradaki 
tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyo-
rum. Sizleri Allah’a emanet ediyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyor, kalın sağlıcakla 
diyorum. 
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Çok değerli arkadaşlarım, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler… Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; internet 
medyasının siz çok değerli mensuplarıyla 
bugün bir araya gelmekten büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

40 yıl önce, yalnızca 15 bilgisayarın birbi-
rine bağlanmasıyla ortaya çıkan internet, 
bugün dünyayı tam anlamıyla bir ağ gibi 
ören, hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru 
haline dönüştü. 1994 yılında sadece 10 

bin internet sayfası vardı. Bugün ise dünya 
genelinde kayıtlı tam 234 milyon adet web 
sitesi var. Dünya genelinde internet kulla-
nıcılarının sayısı ise 1.7 milyar kişi olarak 
tahmin ediliyor. 2009 yılı boyunca 90 
trilyon adet elektronik posta gönderildi. 
Günde ortalama 247 milyar e posta gönde-
riliyor. Yine dünya genelinde 1.4 milyar e 
posta hesabının olduğu ifade ediliyor.

Bunlar çok büyük rakamlar ve internetin 
küresel ölçekte dünyayı nasıl değiştirdiği-

İstanbul | 5 Haziran 2010

İnternet Habercileri Buluşması
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nin de rakamsal göstergeleri. Türkiye’de, 
6.5 milyon civarında bir nüfus internet 
abonesi. Ancak internet kullananların ora-
nı, nüfusumuzun yüzde 33’ü olarak tah-
min ediliyor. Yani Türkiye, özellikle genç 
nüfus olmak üzere interneti çok yoğun 
şekilde kullanıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Önce telefon, ardından da radyo ve televiz-
yonun yaygınlaşmasıyla dünyanın küresel 
bir köye dönüştüğü ifade edilmişti. İnter-
net, bu küresel köyü çok daha küçülttü 
ve küçülttüğü kadar da sınırsız bir hale 
getirdi. Tabii şu hususa da burada dikkat-
lerinizi çekmek istiyorum… Küreselleşme, 
nimetler yanında külfetler de getiren bir 
süreç. Sermayenin, mal ve hizmetlerin, 
bilginin, haberin çok kısa sürelerde yer 
değiştirmesi, uzak kavramının ortadan 
kalkması, şeffaflığın artması küreselleşme-
nin nimetleri…

Ancak, dünya genelinde internetle ilgili is-
tatistiklere baktığımızda bir başka çarpıcı 
gerçeği de görüyoruz… Dünya genelinde 
1.7 milyar kişi internet kullanıyor… Dünya 
nüfusunun 6.5 milyarı aştığı, 7 milyara 
yaklaştığı düşünülürse, halen çok büyük 
bir kesimin internete tıklamadığı, belki 
hayatında hiç internet görmediği anlaşı-
lacaktır. Birileri için küçülen dünyanın, 
bir başka kesim için hiçbir ilerleme kay-
detmediği gerçeğini her an aklımızda bu-
lundurmamız gerekiyor. Birileri için refah 
artarken, birilerinin daha da yoksullaştığı; 
belli bölgeler, belli coğrafyalar 21’inci yüz-
yılı yaşarken, başka bölgelerin hala 20’inci 

yüzyıla ulaşamadığı gerçeğini de kabul 
etmek durumundayız.

Bakınız… Son küresel ekonomik kriz, dün-
ya üzerindeki bu eşitsizliği somut olarak 
görmemize vesile oldu. Dahası, bu tablo-
nun sürdürülebilir olmadığını da ortaya çı-
kardı. Kuzey ile Güney’in, Doğu ile Batı’nın 
aynı yeryüzünde fakat farklı koşullarda 
yaşadığı bir dünyada, bu tür krizler de 
her zaman yaşanacak, tedbir alınmadığı 
takdirde de bedeli bugünkünden çok daha 
ağır olacaktır. Başta G-20 Zirvesi olmak 
üzere her platformda bu gerçeğe dikkat 
çekiyoruz. Süregiden dengesizliğin, sadece 
ekonomik sonuçlar doğurmadığına, başta 
terör, göç, çevre kirlenmesi, çarpık kentleş-
me olmak üzere birçok soruna da zemin 
hazırladığını dile getiriyor ve bir an önce 
tedbirlerin alınması noktasında uyarıları-
mızı yapıyoruz.

İnternet, evet, tüm diğer iletişim araçları 
gibi dünyamızı küçük bir köye dönüştü-
rüyor, ama kullananlar için, ona sahip 
olanlar için dünyayı küçültüyor. Küçülen 
ve birbirine yakınlaşan bir dünyanın 
tartışmasız şekilde iyi, olumlu olduğunu 
düşünürken, bu iletişim araçlarına sahip 
olmayanlarla aranın açıldığını da maalesef 
göremez hale geliyoruz. Bir başka sorun, 
internetin kullanımıyla ilgili… Biz, hepi-
miz internetin doğuşuna, yaygınlaşmasına 
şahit olduk… Bu süreci adım adım izledik. 
Heyecan vericiydi, muhteşemdi, dünyayı 
değiştirecek, dönüştürecek, bilgi akışını, 
iletişimi hızlandıracak bir gelişmeydi. 
Ama zamanla, çok ciddi sorunları da bera-
berinde getirdiğini gördük.
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Amacı dışında kullanıldığında, kötü niyet-
li kullanıldığında, gereğinden fazla kulla-
nıldığında ekonomik, sosyal, psikolojik so-
runlara yol açtığını müşahede ettik. Daha 
işin başında sayılırız ve bu noktada önlem-
leri şimdiden almak zorundayız. Önce aile, 
ardından eğitim kurumu, ardından oto 
kontrolle internetin bir canavar olmasını 
önlemek, son derece yararlı bir araç olarak 
kullanılır hale getirmek durumundayız. 
Bu noktada hepimiz sorumluluk sahibiyiz. 
Özgürlüğün, şeffaf lığın, açıklığın aracı 
olan internetin, kısıtlanmadan, ama ken-
di kendini de kontrol ederek büyümesini 
sağlamak, bizzat internet kullanıcılarının, 
bizzat internet sağlayıcılarının görevidir 
diye düşünüyorum. Tıpkı diğer medyada 
olduğu gibi, internette de sansürü, kısıtla-
mayı kabul etmiyoruz. Ama oto sansür, oto 
kontrol noktasında internetin de kendisini 
artık daha sıkı denetlemesi gerektiğine 
inanıyoruz.

Değerli dostlarım…

İnternet medyası Türkiye’de artık çok 
ciddi ve büyük bir sektör haline geldi. 
Ne gariptir ki, teknoloji hayatımızı kolay-
laştırdığı ve hızlandığı oranda insanları 
da daha meşgul, daha fazla zaman fakiri 
yapıyor. Bizim anne babalarımız kadar 
vaktimiz yok. Çamaşır makinelerimiz, 
bulaşık makinelerimiz, her türlü elektrikli 
ev aletlerimiz var, ama eskiye göre daha az 
vaktimiz var. Artık uçaklar, hızlı arabalar, 
hızlı trenler var, ama eskisinden çok daha 
fazla acelemiz var… Bu vakit darlığı, haber 
alma, habere ulaşma noktasında da bizi 
hızlı davranmaya itiyor ve internet kulla-

nıcılarının büyük çoğunluğu artık internet 
medyasını takip ederek habere ulaşıyor. 
Tabii şu hususta sizlere teşekkür etmek 
durumundayım… Türkiye kısa zamanda 
internet medyası alanında hızlı ilerleme 
kaydetti ve kullanıcıların vazgeçilmez in-
ternet adresleri oluştu. Tatlı ve bir o kadar 
da hızlı rekabetin artık haber sitelerimize 
hakim olduğunu görüyoruz.

Bu kaliteyi, bu seviyeyi yakaladığınız için 
sizleri kutluyorum. Ancak, bu rekabet ve 
bu hız arasında, bazen sınırların zorlandı-
ğını, ciddi hatalar yapıldığını da üzülerek 
görüyoruz. Telif noktasında, özel hayatın 
mahremiyeti, çocukların korunması, hak-
lar ve kişisel özgürlükler konusunda kimi 
zaman istenmeyen manzaralar, istenme-
yen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hükümet 
olarak, bu sorunları ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimlerimiz, hazırlıklarımız 
devam ediyor. Ancak bir kez daha tekrarla-
mak istiyorum: Esas olan, oto kontroldür, 
oto sansürdür ve internet medyasının bu 
noktada çok daha hassas olmasını ben siz-
lerden rica ediyorum.

Değerli dostlarım…

Bizler, hepimiz aynı gemi içindeyiz ve aynı 
istikamete doğru yol alıyoruz. İnternette 
yayın yapıyor olmak, bizi bu ülkenin ger-
çeklerinden, bu ülkenin sorunlarından ve 
gelecek hedeflerinden elbette ki uzaklaştır-
mıyor. Biz, Hükümet olarak, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi kapsamında bir süredir 
toplumun çeşitli kesimleriyle görüşmeler 
yapıyor, istişareler yapıyor, fikir teatisinde 
bulunuyoruz. Önce ses sanatçılarımızla, 
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ardından sahne ve şov dünyamızın ünlü si-
malarıyla, edebiyatçı ve düşünürlerimizle, 
radyocularımızla bir araya geldik. Bugün 
öğlen spor dünyamızın tanınmış simala-
rıyla verimli bir toplantı yaptık, ardından 
da şu anda internet medyamızın siz değer-
li mensuplarıyla buluştuk.

Bugüne kadar görüşleri sorulmayan, fikir-
lerine başvurulmayan, önerileri dikkate 
alınmayan kesimleri tek tek dinliyor, not-
larımızı alıyor ve onların önerilerinin, on-
ların yapıcı eleştirilerinin politikalarımıza 
ışık tutması yolunda gayret sarf ediyoruz. 
Ben, internet medyasının, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Süreci’nde çok kilit bir rol oyna-
yacağına yürekten inanıyorum. Hayatımı-
za bu kadar giren, günlük yaşamımızda bu 
kadar vazgeçilmez yer edinen ve günlük 
hayatı bu kadar etkileyen bir medyanın, bu 
sürecin dışında, uzağında kalmasını elbet-
te kabul edemeyiz. Bu ülkede yıllarca bazı 
şeyler konuşulmadı, konuşulamadı. Bu 
ülkede yıllarca bazı sorunlar görülemedi, 
görülmedi, görülse bile o sorunların üzeri-
ne güçlü bir iradeyle gidilmedi.

Sorunları görmemek, görmezden gelmek, 
hasıraltı etmek, o sorunları ortadan kal-
dırmıyor. Yıllardır yürütülen bu görmezlik 
politikası, işte 3 Kasım 2002 seçimlerinde 
iflasını ilan etti. Bugün artık yeni bir gün-
dür ve bu yeni günde, sorunlara kulağımı-
zı tıkayarak, sırtımızı dönerek, gözümüzü 
yumarak yol alamayız. 

Sorun var değerli arkadaşlarım… Çünkü 
bu ülkede gençler ölüyor. Çünkü bu ülkede 
anneler ağlıyor. Çünkü bu ülkede ocaklar 

sönüyor. Bu ülkenin kaynakları, enerjisi, 
sonu gelmez tartışmalarda heba ediliyor. 
Buna dur demek, Türkiye’nin bu sorunları 
aşmasını sağlamak, geleceğe çok daha güç-
lü şekilde yürümek zorundayız ve Hükü-
met olarak yaptığımız budur. Biz, terörün 
bu ülkenin kaderi olmadığına, gençlerin 
ölümünün bu ülkenin değişmez kaderi 
olmadığına inandık. Biz, ayrımcılığın bu 
ülkenin hayrına olmadığına inandık. Etnik 
grupların, inanç gruplarının, azınlıkların, 
ekonomik sorunların bu ülkeyi güçlü ve 
aydınlık bir geleceğe taşıyamayacağına 
inandık. Bu inançla yola çıktık. Risk aldık. 
Engellerle karşılaştık ama yılmadık.

Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci askıya 
alındı, bitti, hız kesti diyenler, açık söylü-
yorum, yanılıyorlar ve yanıldıkları gibi 
Türkiye’de nelerin nasıl değiştiğini gör-
müyorlar. Bu sürece karşı çıkanlar, kendi 
şahsi çıkarlarını, istismar zeminlerini 
kaybetme kaygısıyla karşı çıkıyorlar. Terör 
eylemleriyle süreci provoke edenler, çözü-
mü istemedikleri, sorundan beslendikleri 
için kanlı saldırılarını artırıyorlar. Biz eğer 
bugün buna teslim olursak, inanın yarın 
gençlerin, yarın çocuklarımızın yüzüne 
bakamayız. Terör örgütünün sinsi planla-
rına, çetelere, mafyaya, karanlık güç odak-
larına teslim olursak, yarının nesillerine 
aydınlık bir Türkiye teslim edemeyiz.

Süreç kararlı şekilde ilerliyor. Tüm engel-
lemelere, tüm provokasyonlara rağmen 
ilerliyor. Bugüne kadar silah satarak, uyuş-
turucu pazarlayarak, kaçakçılık yaparak, 
taşeronluk yaparak kazanç sağlayanlar 
süreci engellemenin peşindeler. Şehit ce-
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nazelerini, annelerin gözyaşlarını istismar 
ederek siyaset sahnesinde ayakta kalmaya 
çalışanlar sürecin karşısındalar. Statükoyu 
koruyarak, çözümsüzlüğü muhafaza ede-
rek, Türkiye’nin değişimine engel olarak 
siyaset yapmaya alışmış olanlar, bu sürece 
muhalifler. Burada bir kez daha tekrarla-
makta fayda görüyorum: Terör örgütü hiç-
bir zaman benim Kürt kardeşlerimin, Kürt 
vatandaşlarımın sözcüsü olmadı, olamaz. 
Terör örgütü, Türkiye’nin kardeşliğini, 
birliğini, dayanışmasını hedef alanların 
taşeronudur, tetikçisidir ve artık bu gizle-
nemez bir hale gelmiştir.

Biz, terör meselesini minimize etmek, Ale-
vi kardeşlerimizin, Roman kardeşlerimi-
zin, azınlıkların sorunlarını çözmek, başta 
işsizlik olmak üzere ekonomik sorunların 
üzerine gitmek noktasında son derece 
samimiyiz. Şu ana kadar önemli mesafe 
katettik. İnşallah çok daha fazlasını da 
yapacağız. Bir kez daha söylüyorum: Siz 
olmazsanız, siz bu sürece katkı vermez-
seniz, süreç eksik kalır. Haberlerinizde, 
videolarınızda, görüntülerinizde, bu ül-
kenin her türlü hassasiyetini gözetmenizi 
sizlerden özellikle rica ediyorum. Özellikle 
ırkçılık noktasında, ayrımcılık noktasında, 
inançlara saygı noktasında oto kontrol 
mekanizmalarını daha fazla çalıştırmanızı 
sizlerden rica ediyorum. Haberlere yapılan 
yorumlarda, sınırların aşıldığını, kutup-
laşmaların körüklendiğini üzülerek görü-
yoruz. Unutmayınız ki, kişinin özgürlüğü, 
bir başka kişinin özgürlük sınırında biter. 
Rencide edici, hakaret içeren, çocukları 
dikkate almayan, aile kurumunu, inanç-

ları, ülkenin ortak değerlerini çiğneyen 
yayınlar, özgürlük değil, ihlal getirecektir.

Ben, internet medyamızın tüm bu sorun-
ları aşarak, kalitesini çok daha artırarak, 
medya içinde kendisine çok daha seçkin 
bir yer edineceğine gönülden inanıyorum. 
Sorunlarınızın çözümü noktasında son 
derece samimi olduğumuzu, çözümleri 
birlikte üreteceğimizi bilmenizi istiyorum. 
Katıldığınız için, katkı verdiğiniz için he-
pinize teşekkür ediyor, başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli misafirler, sivil toplum örgüt-
lerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri say-
gıyla selamlıyor; davetimize icabet ettiği-
niz, bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte 
olduğunuz için sizlere en kalbi şükranları-
mı sunuyorum.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’mizin bu sa-
lonunda bir süredir toplumun çeşitli ke-

simleriyle son derece verimli toplantılar 
gerçekleştiriyoruz. 20 Şubat’ta tanınmış 
ses sanatçılarıyla bir araya geldik. 20 
Mart’ta sinema ve sahne oyuncularımızla 
buluştuk. 17 Nisan’da yazar ve düşünür-
lerimizle, 5 Haziran tarihinde de spor 
dünyamızın önde gelen isimleriyle ben-
zeri toplantıları yaptık. Bu salon dışında, 
çeşitli tarihlerde Roman vatandaşlarımız-

İstanbul | 18 Temmuz 2010 

Kadın Sivil Toplum Örgütleriyle 
Toplantı
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la, Alevi vatandaşlarımızla, azınlık tem-
silcileriyle istişareler yaptık. Radyocula-
rımızla, internet medyası mensuplarıyla 
görüştük.

Gerçekleştirdiğimiz toplantılar zaman za-
man eleştirilere maruz kaldı. Siyasetçiler-
den olsun, medyadan olsun, diğer farklı 
kesimlerden olsun bizim bu buluşmala-
rımızı alaycı bir dille kritik edenler oldu. 
Ben bu eleştiriler üzerinde durmayaca-
ğım... Sizlere şu kadarını söylemek isti-
yorum... Davetimizi kabul ederek bizimle 
bir araya gelen birçok kişiden, “İlk kez bir 
hükümet bizi muhatap alıyor, ilk kez bir 
Başbakan bizim görüşlerimizi dinliyor, 
devlet ilk kez bizim halimizi, hatırımızı 
soruyor, sorunlarımıza kulak veriyor.” 
şeklinde son derece olumlu tepkiler aldık.

Milyonlarca insana sesiyle, müziğiyle hi-
tap eden, milyonların kalbinde kendisine 
yer edinen bir sanatçının elbette ülkenin 
önemli meseleleri hakkında söyleyecek 
sözü vardır. Sinema salonlarında, tele-
vizyon ekranlarında, hiç bir ayrım gözet-
meksizin 73 milyonu kendisine hayran 
eden sinema sanatçılarının, sahne sanat-
çılarının elbette milli meseleler hakkında 
önemli fikirleri vardır. Yazdığı yazılarla, 
romanlarla, şiirlerle, hikayelerle, maka-
lelerle kitleleri etkileyen yazarlarımızın, 
mütefekkirlerimizin, elbette bizim göre-
mediğimizi gördükleri hususlar vardır. 
Tribünleri coşturan, yüz binlerce taraftarı 
arkasından sürükleyen spor adamlarının, 
elbette ülkemizi ilgilendiren önemli so-
runlarla ilgili kanaatleri, görüşleri vardır.

Bizim toplumumuz çok hızlı değişiyor ve 
yeniliklere çok hızlı uyum sağlıyor değerli 
arkadaşlarım... Bilimin, teknolojinin hızla 
ilerlediği, küreselleşmenin yadsınamaz 
bir gerçeğe dönüştüğü, dünyanın hızlı 
değişim yaşadığı bir ortamda, inanın, 
bizim halkımız da bu değişimi görüyor, 
hissediyor ve bu değişime ayak uyduruyor. 
Toplum değişirken siyasetçinin değişme-
mesi kabul edilemez. Türkiye’de siyaset 
kurumu, dünyadaki, ülkedeki, toplumda-
ki değişimi iyi okuyamadığı için yıllarca 
statükoyu savundu, mevcudu korumayı 
başarı olarak gördü. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl ön-
ceki korkularla, tehditlerle, tereddütlerle 
bugünü de yarını da inşa edemeyiz.

Bu ülkede nice isimler sakıncalı görüldü, 
sakıncalı ilan edildi... Milletin gönlünde 
yer tutan bu isimleri, siyaset kurumu gör-
mek istemedi. Siyaset kurumu, toplumun 
da, dünyanın da çok gerisinde kaldı. Nice 
sorunlar mayınlı arazi olarak görüldü. 
Kimse o sorunların yanına yaklaşmadı. 
Milleti bizar eden, milleti ciddi şekilde 
olumsuz etkileyen o sorunların üzerine 
gidilmedi, tersine sorunların üzeri ör-
tüldü. Öyle ki, bu ülkede yıllar boyunca 
nice kavramlar, nice kelimeler yasak ilan 
edildi, adeta günah gibi görüldü; bunlar 
yazılmadı, çizilmedi, tartışılmadı ve eleş-
tirilmedi. Siyasetçilerin, bürokrasinin, 
medyanın dokunmaya, yazmaya, konuş-
maya cesaret edemediği birçok kavram, 
bir çok isim ve bir çok sorun, köy kahvele-
rinde, mahalle kahvelerinde, samimi soh-
betlerde hiç sakıncasız, hiç tereddütsüz 
konuşuldu.
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İşte Hükümet olarak biz, bu tabuları yık-
manın mücadelesini verdik ve veriyoruz. 
Bu ülkede doğruyu, hakikati bulmak için, 
milletimizin sıkıntılarını hafifletmek için 
konuşulmayan konuşulsun, yazılmayan 
yazılsın, eleştirilmeyen eleştirilsin isti-
yoruz. Her sorunu masaya yatıralım, her 
meseleyi konuşalım, tartışalım, müzakere 
edelim, istişare edelim istiyoruz. Aynı şe-
kilde, her insanın bir fikri olduğuna, bu 
fikrin de son derece değerli olduğuna ina-
nıyor ve ulaşabildiğimiz, görüşebildiğimiz 
herkese ulaşıp görüşlerini, eleştirilerini, 
katkılarını alalım istiyoruz. Çünkü inanı-
yoruz ki, insan kutsaldır, insanın hakları, 
özgürlükleri, fikirleri, değerleri de kut-
saldır. İnsanı haklarından koparırsanız, 
değerlerinden ve fikirlerinden ayrı düşü-
rürseniz, özgürlüğünden mahrum bırakır-
sanız, bir bütün olarak insaniyeti ortadan 
kaldırırsınız. Millet nezdinde çoktan oluş-
muş diyalog kültürünün, istişare kültürü-
nün, birbirine saygı temelinde yapıcı eleş-
tiri kültürünün biz artık siyaset kurumuna 
da hakim olmasını diliyor, arzuluyor ve 
bunun cesur adımlarını atıyoruz.

Bu hükümeti diyalogdan, uzlaşıdan, 
mutabakattan, özellikle de eleştiriden ka-
çınan, hazzetmeyen bir hükümet olarak 
göstermek, açık söylüyorum, çok ağır bir 
haksızlıktır. Evet... Zaman zaman sesimiz 
yükselmiştir, öfkemiz kabarmıştır, isyanı-
mız dile gelmiştir... Ancak bunlar, yapıcı 
değil, yıkıcı eleştiri karşısında verdiğimiz 
tepkilerdir ve altını çizerek söylüyorum, 
demokrasi sınırları içinde, demokratik 
bir kültür içinde verilmiş tepkilerdir. Biz, 
haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, mil-

letimize yönelik taarruzlara karşı sesimizi 
yükseltiyoruz. Kapılarını bize defaatle 
kapatmış olanların kapılarını tekrar tekrar 
çalmaktan kaçınmadık. En ağır hakaretleri 
yapanlara, en seviyesiz üslubu kullanan-
lara dahi kapımızı açık tutmaktan kaçın-
madık. Ülkeyi ve milleti ilgilendiren her 
meselede diyalogdan, istişareden, görüş 
alışverişinden kaçmadık, kaçınmadık.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Bu ülke-
nin Başbakanı, Necip Fazıl Kısakürek ile 
Nazım Hikmet Ran’ı aynı cümle içinde 
yan yana kullanmıştır ve kıyamet kopma-
mıştır. Neşet Ertaş ile Şivan Perver’in bu 
ülkenin ortak hissiyatını yansıttığını söy-
lediğimizde ülke gerilmemiş, tam tersine 
çok ciddi bir rahatlama yaşamış, çok ciddi 
şekilde umutlanmıştır. Dersim’in, Sivas’ın, 
Kahramanmaraş’ın, Gazi Mahallesi’nin, 
Başbağlar’ın yürekleri yanan annelerini 
andığımız için, onların acısını paylaştığı-
mızı ifade ettiğimiz için bu ülkenin temeli 
filan sarsılmamıştır. 1 Mayıs tatil ilan edil-
miştir, gerekli şartlar oluştuğu için Taksim 
Meydanı 1 Mayıs gösterilerine açılmıştır 
ve bu ülkeye Komünizm gelmemiştir. Dev-
let televizyonunun bir kanalı 24 saat Kürt-
çe yayına başlamıştır ve bu ülke bölünme-
miştir. Anayasa’da yaptığımız değişiklikler, 
yasal düzenlemeler, birilerinin iddia ettiği 
gibi, birilerinin korkuttuğu gibi, sistemi 
sarsmamış, sistemi değiştirmemiş, tam 
tersine devlet millet kaynaşmasını, devlet 
millet kucaklaşmasını daha samimi bir 
atmosfere taşımıştır.

Topluma, millete empoze edilen korkula-
rın, tehditlerin ne kadar sanal, ne kadar 
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asılsız, ne kadar boş olduğu tüm bu ve 
buna benzer girişimlerimiz neticesinde 
ortaya çıkmıştır. Bugün, son derece in-
safsız şekilde, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’nin terörü azdırdığını, terörü cesa-
retlendirdiğini, ülkeyi ayrışmaya, bölün-
meye götürdüğünü iddia eden zihniyet, 
işte dün, açlıktan bahsedeni Komünist, 
faşist, bölücü, yıkıcı diye yaftalayan zih-
niyettir. Birileri “terör örgütü muhatap 
alınıyor” diye Demokratik açılımı taşa tu-
tarken, tam karşı kutuptaki birilerinin de 
“terör örgütünü imha etmeye çalışıyorlar” 
diye süreci sabote etmeye çalışması çok 
manidardır. Terörden beslenen bu iki karşı 
kutbun, çözümsüzlük için çaba gösterme-
si, aynı anda hükümeti topa tutması çok 
manidardır. 

Çok açık konuşuyorum değerli hanımefen-
diler... Bu ülkede yaklaşık 30 yıldır devam 
eden terörün bir pazarı, sektörü, piyasası 
oluşmuştur ve terörün bitmesinden, kar-
deşliğin pekişmesinden dolayı rantlarını 
kaybedecek kesim bugün ciddi bir rahat-
sızlık içindedir. Son yapılan bir hesapla-
maya göre terörün Türkiye’ye ekonomik 
külfeti 450 milyar lirayı bulmuştur. Terör 
örgütünün uluslararası bağlantıları, silah, 
uyuşturucu, insan kaçakçılığı, kara para 
aklama gibi insanlık dışı ticaretteki etkin 
rolü, terörün sadece ulusal değil, bir ulus-
lararası piyasasının da oluşmasına zemin 
hazırlamıştır.

Üzülerek ifade ediyorum: Sadece ekono-
mik değil, siyasi olarak da terörden, terör 
eylemlerinden nemalanan, buradan ken-
disine rant sağlayan bir zihniyet teşekkül 

etmiştir. Dağdaki gençlerin ölümünü bir 
siyasi propaganda malzemesi olarak kulla-
nanlar, şehitlerimizi kendi siyasi hırslarına 
alet edenler, elbette ki terörün azalmasını, 
bitmesini, normalleşmeyi, kucaklaşmayı 
kabul edemeyeceklerdir, hazmedemeye-
ceklerdir. Sorunları bu boyutlara getiren, 
bu seviyelere taşıyan, hiç kuşkusuz sorun-
ları inkar politikalarıdır. Biz en başta bu 
inkar politikalarına son verdik. Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi bu anlamda son dere-
ce büyük isabet kaydetmiştir.

Bugün Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaş-
larımızı tahrik edenler, istismar zeminle-
rinin altlarından kayıp gittiğini görmenin 
telaşı içindeler. Bugün ülkenin batısını, 
kuzeyini, güneyini tahrik edenler, onlar 
da istismar zeminlerinin altlarından kayıp 
gittiğini görmenin telaşı içindeler. Onların 
zehir zemberek açıklamalarına, provokas-
yonlarına, çocukları dahi, şehitleri dahi 
istismar eden ilkesiz politikalarına karşı 
biz bu süreci devam ettiriyoruz ve devam 
ettireceğiz. Türkiye’nin başka seçeneği yok 
değerli arkadaşlarım... Bu işi çözmek, kar-
deşliğimizi yüceltmek ve bin yıldır olduğu 
gibi bir kez daha kucaklaşmaktan başka 
bir alternatif yok.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi bunun 
adımını atmıştır, bu noktada önemli ba-
şarı sağlamıştır ve biz bu projeyi ülkemiz 
adına, topyekun milletimiz adına sonuna 
kadar götürmekte kararlıyız. Bir kez daha 
silah tüccarlarının kazanmasına izin 
vermeyeceğiz. Bir kez daha istismar poli-
tikalarından beslenenlerin kazanmasına 
izin vermeyeceğiz. Bir kez daha terörden, 
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istikrarsızlıktan, huzursuzluktan nemala-
nanların kazanmasına izin vermeyeceğiz. 
Bu ülkede gençlerin ölümüne, annelerin 
ağlamasına, kan ve gözyaşının sel olup 
akmasına artık daha fazla tahammülümüz 
yok ve bunu sona erdirinceye kadar müca-
delemizi sürdüreceğiz. 

Açılım durdu, Açılımın içi boş, Açılım ya-
vaşladı gibi yorumların da gerçeği yansıt-
madığını burada vurgulamak istiyorum... 
Yüzlerce yıl içinde oluşmuş meseleleri bir 
gecede çözmek takdir edersiniz ki müm-
kün değil. Biz, yakın, orta ve uzun vadeli 
bir program belirledik ve bu program şu 
anda belirlediğimiz takvim çerçevesinde 
işliyor. Daha önce de ifade ettim: Tek başı-
na inkar politikalarına son verilmesi bile 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin yüzde 
70 – yüzde 80 oranında başarıyla netice-
lenmesini sağlamıştır. Psikolojik bariyerler 
kaldırılmıştır, çözüm iradesi ortaya kon-
muştur, çözümün mümkün olduğu anlaşıl-
mıştır. Yani ok yaydan fırlamıştır ve artık 
bu iş çözüm yolundadır. Demokratikleşme-
den hiç kimse korkmamalıdır. Türkiye’nin 
gelişmesi ve büyümesi, daha fazla demok-
ratikleşmesine bağlıdır. İleri demokrasiyi 
istemek, hak ve özgürlüklerin gelişmesini 
istemek, hukukun üstünlüğünün geçerli 
olmasını istemek kesinlikle Türkiye’ye kay-
bettirmez, sadece kazandırır.

İnsanca yaşam, her bir vatandaşımızın 
hakkıdır. Kimse kimsenin hak ve öz-
gürlüğünü sınırlama, ortadan kaldırma 
hakkına sahip değildir. İnsanlara hak ve 
özgürlüğünü vermek, bir lütuf değildir. 
Demokrasi ne kadar güçlenirse, birliğimiz, 

bütünlüğümüz, kardeşliğimiz o kadar 
güçlenir. Demokrasi olmadan, hak ve 
özgürlükler olmadan ne ekonomi gelişir, 
ne birlik ve bütünlük korunur, ne huzur 
ve güvenlik sağlanır, ne de müreffeh bir 
yaşam tesis edilir. Demokratik Açılım sü-
reci, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için, 
huzur ve güvenliği için, refah ve selameti 
için büyük önem taşımaktadır. Türkiye’yi 
kronik sorunlarla boğuşan, geri kalmış 
bir üçüncü dünya ülkesi haline getirme-
ye kimsenin hakkı yoktur. Çözümsüzlük, 
Türkiye için sürdürülebilir bir yöntem 
değildir, büyük risklere kapı açan büyük 
bir tehlikedir. Çözümü tehlike gibi göste-
renler, çözümsüzlük durumunda ne gibi 
tehlike ve risklerin ortaya çıkacağını idrak 
edememektedir.

Şu hususu da burada üzülerek belirtmek 
durumundayım... Ne yazık ki, sırf Hü-
kümet başarılı olmasın diyerek süreci 
baltalamak, moralleri bozmak için gayret 
gösterenler var. Bu sorunu bu hükümet 
çözmesin de, ülke kaybetmeye devam 
etsin diyecek kadar insafını, izanını yitir-
miş olanlar var. Bu çarpık anlayışı tersine 
çevirmek için toplumun tüm kesimlerinin 
desteğini ve katkısını bekliyoruz. Bu acıyı 
yaşamış olanların, yaşayanların bizi çok 
iyi anladığını, sanatçı duyarlılığının, spor-
cu duyarlılığının, en önemlisi de kadın du-
yarlılığının biz sürece damgasını vurması-
nı, süreçte etkin rol almasını ve çözümün 
bir parçası haline gelmesini istiyoruz. 

Önceki hafta Bosna–Hersek’in Srebrenitza 
kasabasında 1995 yılında hayatını kaybet-
miş olanları anma törenlerine katıldım 
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değerli hanımefendiler... Bosna Hersek’te 
yaşanan etnik temizlik girişimi, hem yakın 
tarihimizde olması, hem de Avrupa’nın or-
tasında yaşanmış olması nedeniyle son de-
rece önemlidir. Srebrenitza’da 10 binden 
fazla masum insan sadece bir kaç gün için-
de toplu olarak katledildi ve toplu mezarla-
ra gömüldü. Bosna–Hersek’in tamamında 
4 yıl içinde 100 binden fazla insan yine 
bu şekilde etnik temizliğe tabu tutuldu. 
Şu anda yaralar sarılıyor, ülke genelinde 
barışın tesisi için yoğun çaba gösteriliyor, 
yeni bir başlangıç yapan Bosna Hersek acı 
hatıraları unutmaya çalışıyor. 

Aradan 15 yıl geçti... Yıkıntılar yeniden 
inşa edildi, kurşun izleri silindi, yollar, 
köprüler onarıldı... Ama, Boşnak kadınla-
rının, Boşnak annelerinin yaşadıkları asla 
tamir edilemeyecek, asla onarılamayacak 
ve onların kayıpları asla geri getirileme-
yecek. Oğlunun, eşinin, kardeşinin me-
zarının dahi nerede olduğunu bilmeyen 
nice kadın, inanın, umut dolu gözlerle 
yolları gözlüyor ve yakınlarından gelecek 
bir habere, mezarının yerini söyleyecek 
bir haberciye canlarını vermek için hazır 
bekliyor. Kaybettikleri yalnızca eşleri, 
yalnızca çocukları, kardeşleri olmadı... 
Binlerce kadın o çirkin savaşta tecavüze 
uğradı, taciz edildi, aşağılandı, hapsedil-
di, adeta köle muamelesi gördü. Şunu da 
aktarmak durumundayım: bütün bu yaşa-
nanlara rağmen Srebrenitza’nın kadınları 
yaşananları unutmasa da, barış üzerine 
bir gelecek inşa etme noktasında cesur bir 
duruş sergiliyorlar. O gün orada büyük acı-
lar yaşamış bir hanımefendinin Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Hadiç’e gelip elini 

sıkması bu umudun en bariz ve en duygu-
landırıcı sahnesi olmuştur. 

Filistin’in kadınları benzeri bir dramı çok 
uzun süredir yaşıyorlar... Irak’tan geriye, 
bir buçuk milyon dul kadın kaldı, 5 mil-
yona yakın yetim kaldı. Afganistan’da, 
Darfur’da, dünyanın birçok bölgesinde 
kadınlar, savaşın, çatışmaların, işkencele-
rin hedefi oldukları kadar kör inanışların 
da mağduru oldular. Haberler, haber bül-
tenleri, belgeseller bize ölüm istatistikleri 
veriyor, cesetler gösteriyor, kurşunlar, 
bombalar, yıkıntılar iletiyor ama yaşanan 
acıyı, oradaki hissiyatı yansıtamıyor. Hiç 
bir fotoğraf makinası, hiç bir kamera, hiç 
bir resim, kadınların, annelerin yüreğin-
deki sızıyı çekemiyor, onu resmedemiyor. 
Savaşları başlatan ve sürdürenler, kendi 
iktidar savaşları içinde kadınların nasıl 
hırpalandığını, örselendiğini, yaşayan bir 
enkaza dönüştüğünü görmüyor, göremi-
yorlar. 

Çok şükür bu topraklar tarihi boyunca 
soykırım görmedi, büyük katliamlara sah-
ne olmadı, bu topraklarda kadınlar toplu 
şekilde etnik arındırmaya tabi tutulmadı. 
Ama bu topraklarda kadınlar, özellikle de 
anneler ağladı ve ağlamaya devam ediyor. 
Diyarbakırlı Sakine Arat, 18 yaşında evlen-
dirilmiş. İlk bebeği 3 aylıkken, ikincisi 1.5 
yaşındayken ölmüş. Ardından tam üç oğ-
lunu terör örgütüne kaptırmış ve onların 
ölüm haberlerini almış. Bir kızı, ağabeyle-
rinin acısına dayanamayarak kendi canına 
kıymış. Bir başka oğlu trafik kazasında ha-
yatını kaybetmiş. İşte o Sakine Arat, işte o 
Diyarbakırlı Sakine Ana aynen şunları söy-
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lüyor: “Biz yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. 
Birbirimizden kız aldık, kız verdik. Aynı 
kanı taşıyoruz. Bir kürt annesiyim, ama bir 
şehit haberi duyduğumda yüreğim parça-
lanıyor. Askerler de bizim evlatlarımız. Bu 
ülkeyi yöneten küçük büyük herkese ses-
leniyorum: Evladınız gözünüzün önünde 
öldürülürse ne yaparsınız?”

Diğer yandan, asker oğlunu Diyarbakır’ın 
Lice ilçesinde şehit veren Bitlisli Matlube 
Güngör de şöyle haykırıyor: “Hepimiz 
kardeşiz. Allah hiç kimseye bu acıyı ya-
şatmasın. Bizim canımız, ciğerimiz yandı, 
başkalarınınki yanmasın. Her türlü feda-
karlığa katlandım, çok zaman aç kaldım, 
açıkta kaldım. Daha gençliğinin baharında 
oğlumu vatani görevini yapması için as-
kere gönderdim. Onu Lice’de şehit ettiler. 
Oğlumun bana bir daha anne diyemeyecek 
olması beni kahrediyor. Ama bir şehit an-
nesi olmaktan da gurur duyuyorum...”

Demokratik Açılımla ilgili partimin grup 
toplantısında ifade ettiğim duygularımı 
burada bir kez daha siz hanımefendilerle 
paylaşmak istiyorum... Anneliğin siyase-
ti yoktur... Anneliğin ideolojisi yoktur... 
Anneliğin sağcılığı, solculuğu yoktur. Biz 
erkekler empati kurmakta güçlük çekebili-
riz; ama siz hanımefendilerin, ülkemin ka-
dınlarının, ülkemin annelerinin yürekle-
rindeki sızıyı, kalplerindeki acıyı en sıcak 
şekilde hissettiğinizi biliyorum. Gencecik 
evladını yitiren bir babanın acısı, evet 
büyüktür... Ama yüreğinden bir parçayı 
kaybeden, canından can giden bir annenin 
tarifi mümkün olmayan acısı çok daha bü-
yüktür. Elini yüreğine koymuş, boynunu 

yana eğmiş, dağ gibi olduğu yere çökmüş 
bir kadının ağıtlarını bastıracak hiç bir 
siyasi söz, hiç bir etkili söz yoktur.

Bakınız değerli hanımefendiler... Üç çocu-
ğunu teröre kaptırmış ve orada kaybetmiş, 
onların üzerine 4 çocuğun daha acısını 
yaşamış Sakine Hanım Diyarbakır’dan 
“gelin kucaklaşalım” diye sesleniyor. Evla-
dını vatanına şehit vermiş Matlube hanım, 
o büyük acıya rağmen “vatan sağolsun” 
diyor. Onların yüreklerindeki sızı ne ka-
dar büyükse, emin olunuz, yüreklerindeki 
cesaret de, kahramanlık da en az o kadar 
büyük.

Ben bu sorunun, bu sorunun en büyük 
mağduru, en büyük mazlumu kadınlar ini-
siyatif yüklendiğinde daha kolay ve daha 
hızlı çözüleceğine yürekten inanıyorum. 
Sizin sözleriniz, sizin sesiniz kurşun vızıl-
tılarını bastıracak, kurşunlardan çok daha 
büyük etki yapacak, ölümleri durdurup 
gençleri yaşatacak güce ve kudrete sahip. 
Burada, bu salonda her kesimden hanıme-
fendiler bulunuyor... Başarılı işkadınları 
var, bilim kadınları var, işçi temsilcisi ha-
nımefendiler, işveren temsilcisi hanıme-
fendiler, sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri var. Bu salonda, Türkiye’nin modern 
yüzü ve aydınlık, umut dolu geleceği var. 
Türkiye’nin acılarını dindirmek, akan kanı 
durdurmak, annelerin, kadınların gözya-
şını silmek noktasında burada bulunan ve 
bulunmayan tüm kadınların son derece 
etkili olabileceğine ben eminim. 

Şunu görmek durumundayız değerli ha-
nımefendiler... Böyle kapsamlı ve tarihsel 
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bir sorunun, tek başına güvenlik ted-
birleriyle, tek başına bir siyasi partinin, 
bir hükümetin çabalarıyla nihai çözüme 
kavuşamayacağı açıktır. İş dünyasının, 
üniversite camiasının, medyanın, sivil 
toplum örgütlerinin, özellikle ve özellikle 
kadınların, kadın kuruluşlarının dışarıda 
kaldığı bir sürecin başarıya ulaşması asla 
ve asla mümkün değildir. İşte onun için 
sizlerden rica ediyorum... Sizlerden, sesini-
zi yükseltmenizi, yanlışa güçlü bir şekilde 
dur demenizi, akan kana, akan gözyaşına 
karşı çıkmanızı, gençleri yaşatmak için yü-
reğinizi ortaya koymanızı rica ediyorum.

Buradan, sizler aracılığıyla ülkemin tüm 
kadınlarına da seslenmek istiyorum... 
Yaşanan acı hepimizin ortak acısı. Yitip gi-
den çocuklar hepimizin çocukları. Ne olur, 
çocuklarımıza sahip çıkalım, gençlerimize 
sahip çıkalım, istikbalimize sahip çıkalım. 
Bunu kadınlar başarabilir, başaracak-
tır... Arjantin’in, İrlanda’nın, Pakistan’ın, 
İsrail’in kadınları, anneleri bunu nasıl 
başardıysa, başarıyorsa, benim ülkemin 
kadınları da seslerini yükselterek bunu ba-
şaracaktır. Çözüm sürecinin hız kazanması 
toplumsal psikolojinin çözüme daha fazla 
destek olmasıyla mümkün. Biz sesimizi o 
kadar yüksek çıkarmalıyız ki, süreci sabo-
te etmek isteyenlerin seslerini bastırsın, 
çözüm iradesi kendisini hissettirsin, psiko-
lojik ortam daha önemli adımların atılma-
sına imkan sağlasın…

Değerli hanımefendiler...

Hükümet olarak kadın sorunlarına en 
başından itibaren büyük bir ciddiyetle 

ve samimiyetle eğildik. “Kadın hakları” 
ekseninde, mevcut düzenlemelerle 21’inci 
yüzyıla gidemeyeceğimizin bilinciyle 
hareket ettik. Kadınlarımızın, çağdaş, mü-
reffeh, özgüvenli, güçlü bireyler olarak, 
sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta yerini 
alabilmesi için anayasadan, Türk Ceza 
Kanunu’na, İş Kanunu’ndan, eğitim, sağlık 
ve sosyal yardımlaşma uygulamalarına 
kadar bir dizi yasal düzenleme ve uygula-
ma hayata geçti. 2002’den bu güne bir dizi 
düzenleme ile başta Anayasa olmak üzere 
mevzuatta kadınımızı daha fazla görünür 
kıldık. Anayasada “kadın erkek eşitliğin-
de” devletin sorumluluğu ilk kez 2004 yı-
lında tanındı. Türk Ceza Kanunu’nda töre 
saikıyla işlenen suçlar, kişiye bağlı suçlar 
kapsamına alınarak, cezalar ağırlaştırıldı. 
İş Kanununda “eşit işe eşit ücret” ilkesi 
getirildi. Belediyeler Kanununda “sığınma 
evi” açma sorumluluğu tanımlandı. Aile 
mahkemeleri kuruldu. Eğitim, sağlık ve 
sosyal yardımlaşmada devrim niteliğinde 
ve sosyal devlet ilkesini pekiştiren düzen-
lemelerle uygulamalara imza atıldı. 2008 
yılında yapılan düzenlemeyle kadın ve 
genç istihdamını 5 yıl süreyle kademeli 
olarak destekledik. Tüm dünyada kadın 
erkek işsizlik oranları hızla artarken biz bu 
teşvik paketiyle kadın ve genç istihdamını 
artırmayı hedefledik. Böylelikle dünyada 
yaşanan krize rağmen kadın istihdam 
oranımız ilk birkaç ayda dahi yüzde 3 ora-
nında arttı. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum... 
Sizlerle istişare ederek, sizlerin de katkı-
larını alarak, “Kadın İstihdamı Üst Kuru-
lunun” kurulmasını sağlayan başbakanlık 
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genelgesini, 25 Mayıs 2010 tarihinde ya-
yınlandık. Bu genelge, kadın-erkek fırsat 
eşitliğini sağlama noktasında tarihi bir 
belge olma özelliğini taşıyor ve umuyorum 
ki kısa süre zarfında da olumlu etkilerini 
görmeye başlayacağız. Biz, kadının anne-
lik vasfının, modern, eğitimli, iş ve sosyal 
hayatın içinde dinamik yapısına alternatif 
olmadığını düşünüyoruz. Eğitim ve sağlık-
ta pozitif ayrımcılık yaparak kız çocukları-
mızın okutulması ve sağlık hizmeti alabil-
mesi için erkek çocuklarından daha fazla 
ödediğimiz sosyal yardımları bu meyanda 
anneye ödüyoruz. En son çıkardığımız 
başbakanlık genelgesi de bu konuda elimi-
zi taşın altına koyduğumuzun en önemli 
göstergesidir.

Parlamentodaki kadın oranı ilk kez bu 
dönemde rekor bir seviyeye ulaştı. Yerel se-
çimler öncesi listelerdeki her dört isimden 
üçüncüsünün kadın olması yönündeki ta-
limatımız titizlikle takip edildi. Böylece ye-
rel meclislerdeki kadın oranımız %100’ün 
üzerinde arttı. Kısacası, kadınlarla birlikte 
siyaset yapıyor, kadın haklarının, kadın so-
runlarının erkekler eliyle değil, bizzat ka-
dınlar eliyle takip edilmesi noktasında her 
türlü zemini hazırlıyoruz. 12 Eylül’de oyla-
nacak olan Anayasa Değişikliği paketinin 
önemli unsurlarından biri de kadınlara 
yönelik pozitif ayrımcılığın güçlendirilme-
si. Referanduma sunulan düzenleme ile, 
“bireysel hak ve özgürlükler” noktasında, 
kadınların güçlü bireyler olarak toplum-
daki hak ettikleri yeri alabilmeleri için po-
zitif ayrımcılık içeren tüm düzenlemeler 
anayasal teminat altına alınıyor.

Aynı şekilde çocuklar, yaşlılar, özürlüler 
dul-yetim, malul ve gazilerin haklarını da 
Anayasal güvence altına alıyoruz. Anayasa 
Değişikliği’nin 4’üncü Maddesi ile ilk defa 
anayasal düzeyde çocukların her türlü 
istismar ve şiddete karşı korunması için 
devlet güvencesini getiriyoruz. Anayasa 
Değişikliği süreci, muhalefet partilerinin 
uzlaşmaz tutumları nedeniyle ne yazık 
ki bugüne kadar sadece siyasi polemik-
lerle gündeme geldi. Nitekim Anayasa 
Değişikliği’nin içeriğine yönelik olarak 
siyasi partilerin elle tutulur hiç bir eleştiri 
getiremediklerini, öneri getiremediklerini 
eminim sizler de görüyorsunuz. Biz, 12 
Eylül tarihine kadar, siyasi polemiklerden 
uzak şekilde değişikliğin Türkiye’ye ne-
ler getireceğini, günlük yaşamımızı nasıl 
değiştireceğini anlatacağız. Değişiklik pa-
keti, altını çizerek ifade ediyorum, sadece 
Hükümetin, sadece benim partimin, belli 
kişilerin, belli zümrelerin taleplerini kar-
şılayacak bir paket asla değildir. 12 Eylül 
1982 tarihinden itibaren 28 yıldır tekrar 
tekrar tartışılan meseleleri dikkate aldık, 
toplumun her kesimiyle istişareler yaptık, 
toplumun beklentilerine kulak verdik, en 
acil, en hayati düzenlemeleri içeren bir 
paket hazırladık.

Bu Anayasa Değişikliği, hak ve özgürlükle-
rin genişletilmesi, demokratik standartla-
rın yükseltilmesi noktasında Türkiye için 
adeta bir dönüm noktası olacaktır. Bizim 
milletimiz her zaman değişimden yana, 
her zaman özgürlüklerden yana olmuştur. 
Özellikle kadınlarımızın, hem doğrudan 
kendilerini ilgilendiren, hem de ülkeyi ya-
kından ilgilendiren bu değişiklik paketine 
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EVET oyu vereceklerine inanıyorum. Ben, 
bir kez daha davetimize olumlu yanıt ver-
diğiniz, toplantımıza katıldığınız için siz-
lere teşekkür ediyorum. Burada ortaya ko-
yacağınız görüş ve önerilerin, Türkiye’nin 
demokratikleşmesine, hak ve özgürlükle-
rin daha da gelişmesine, milli birliğimizin, 
kardeşliğimizin daha da pekişmesine eşsiz 
katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kadın 
zarafetinin, kadın duyarlılığının, şefkatin 
ve inceliğin ülkenin tüm meselelerine ha-
kim olmasını arzu ettiğimizi, bunun için 
de samimi gayret içinde olduğumuzu bir 
kez daha ifade ediyor; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli Kızılcahamamlı kardeşlerim, 
sevgili vatandaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor; AK Parti 16’ıncı İstişare 
Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz 
Kızılcahamam’da siz değerli kardeşlerimiz-
le buluşmaktan, kucaklaşmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-
yorum.

AK Parti’nin Kızılcahamam istişare toplan-
tıları artık bir gelenek halini aldı… Hatta 
artık diğer siyasi partilerin de İstişare Top-
lantılarımızı örnek aldığını memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. Zira, bizim medeniye-
timiz, bizim geleneklerimiz, istişareye, yani 
işi ehline danışmaya çok büyük önem veren 
bir medeniyettir. Atalarımız ne güzel söyle-
mişler… “Danışan dağlar aşar, danışmayan 
ise düz yolda şaşar…” Yine, büyük bir halk 
ozanımız, Pir Sultan Abdal da istişare konu-
sunu en güzel şekilde ifade ediyor: 

Ne kadar bilsen de, bilire danış

Danışan dağları aşar mı aşar

Danışmadan yola gitse bir kişi

Yorulup yollardan şaşar mı şaşar…

Evet, sevgili kardeşlerim… Her işimizde, 
her adımımızda istişarenin, müşaverenin 
önemine inanıyor, bütün politikalarımızı 
arkadaşlarımıza, milletimize danışarak 
yürütmek için azami hassasiyet gösteri-
yoruz. Biz hiçbir zaman millete tepeden 
bakanlardan olmadık. Biz hiçbir zaman, 
milletin hassasiyetlerini, milletin değerle-
rini göz ardı edenlerden olmadık. Bizim 
rotamızı millet çizmiştir, bizim istikameti-
mizi aziz milletimiz belirler. Yetkimizi mil-
letimizden alır, hesabımızı da milletimize 
veririz. İşte onun için her adımımızda 
milletimize danışıyoruz. Milletimizin onay 
vermediği hiçbir işin, hiçbir projenin için-
de asla olmuyoruz.

İşte en son, Türkiye’nin geleceğini çok ya-
kından ilgilendiren bir meselede, Anayasa 
Değişikliği konusunda, biz milletin vekil-
leri olarak üzerimize düşeni TBMM’de 
yaptık ve ardından da dedik ki: Son sözü 
millet söyleyecek, son kararı millet vere-
cek, karar milletin, mühür milletin dedik… 
Milletimiz de, 12 Eylül Halkoylamasında 
yüzde 58 oranında bir EVET oyuyla değişi-
mi, dönüşümü, demokratik standartların 
daha da yükseltilmesini onayladı. Ben 
buradan Kızılcahamam’a, Kızılcahamamlı 

Ankara | 16 Ekim 2010 

Vatandaşlarla Buluşma
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kardeşlerime, 12 Eylül Halkoylamasında 
değişime verdikleri destekten dolayı te-
şekkür ediyorum. Kızılcahamam’da, ilçe 
merkezinde yüzde 68, köylerimizde yüzde 
87 olmak üzere toplamda yüzde 75 gibi 
yüksek bir oy oranında EVET çıktı.

Kızılcahamam’ın değişimden yana oyunu 
kullanmış olmasını ben son derece tabii 
buluyorum. Zira Kızılcahamam, tabii 
güzellikleriyle, tüm Türkiye’yi cezbeden 
termal kaynaklarıyla, gelişen sanayisiyle, 
Ankara-İstanbul arasında uğrak yeri olma-
sıyla sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin 
bir turizm merkezi olma yolunda kararlı-
lıkla ilerliyor. 8 sene öncesine kadar adeta 
bir köy görünümünde olan Kızılcahamam, 
yaptığımız yatırımlarla bugün çehresi 
değişmiş, büyümüş, daha da güzelleşmiş, 
kalkınmış bir ilçe görüntüsü veriyor. Özel 
sektörümüzün yoğun yatırımlarını, biz de 
altyapı yatırımlarıyla destekliyoruz.

Dikkatinizi çekiyorum: Kızılcahamam’da 
2002 sonunda sadece 24 derslik vardı… 
Bugün ise tam 110 dersliğimiz var. Kızılca-
hamam Lisesi, Orhangazi İlköğretim Oku-
lu, Çağatay İlköğretim Okulu ve bir hayır-
severimiz tarafından yaptırılan Ayşe Bezci 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
Hükümetimiz döneminde yapıldı. Halk 
Eğitim Merkezi binası tamamlandı, açılışı 
eşim tarafından 2009 yılında yapıldı. Yeni 
bir spor salonunun yapımı devam ediyor. 
Sağlık noktasında yine Kızılcahamam’da 
önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kızılca-
hamam Devlet Hastanesi’ne Fizik Tedavi 
Ünitesi, Jakuzi Buhar Odası ve Dizaltı 

Havuzları yapıldı. Kızılcahamam’da aile 
hekimliği uygulamasına geçildi. Şu anda 
7 adet aile hekimi görev yapıyor. İlçede 
doktor sayısı 19’a yükseldi. Toplam sağlık 
personeli sayısı 219’a çıkarıldı.

TOKİ’nin projeleri yine hızla devam edi-
yor. İlçede 298 Konutun inşasına başlandı. 
Konutlar yüzde 98 oranında tamamlandı. 
KÖYDES kapsamında 21 milyon TL tu-
tarında yatırım yaptık. Yaklaşık 250 km. 
köy yolunu tamamladık. Köylere Hizmet 
Götürme Birliği tarafından son 8 yılda 38 
milyon Liralık yatırımı Kızılcahamam’a 
kazandırdık. Köylerin yol, su ve kanalizas-
yon olmak üzere alt yapı çalışmalarına de-
vam ediyoruz. İlçe Merkezinde 300 kişilik 
öğrenci yurdu için kamulaştırma yapıldı. 
Kızılcahamam Lisesi’ni Anadolu Öğret-
men Lisesi’ne dönüştürüyoruz. Özel İdare 
tarafından okul öncesi eğitim kurumu için 
arsa temin edildi. Kızılcahamam’a bir okul 
öncesi eğitim kurumunu da inşallah en 
kısa zamanda kazandıracağız.

İnşallah, tabii güzellikleri koruyarak, de-
ğerlerimizi koruyarak, Kızılcahamam’ı 
büyütmeye, kalkındırmaya devam edece-
ğiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle, ilçeleri-
mizden başlayarak illerimizi, illerimizden 
ülkemizi baştan sona imar ediyoruz ve 
etmeye devam edeceğiz. Yolumuz her daim 
açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli misafirler, sivil toplum örgüt-
lerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
saygıyla selamlıyor; davetimize icabet 
ettiğiniz, bu anlamlı buluşmada bizlerle 
birlikte olduğunuz için sizlere e Değerli 
dostlarım, bizi televizyon ekranlarından 
izleyen sevgili vatandaşlarım, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 

saygıyla selamlıyor, bugün resmi açılı-
şını yaptığımız TRT Anadolu’ya uzun 
soluklu ve başarılı bir yayın hayatı dili-
yor, ülkemize, milletimize hayırlı olsun 
diyorum. TRT 1’den, TRT Türk’ten, TRT 
Anadolu’dan ve Türkiye genelindeki 154 
yerel kanaldan bizi izleyen, bizleri evleri-
ne misafir eden sevgili vatandaşlarımı da 
selamlıyor, huzur dolu bir akşam temenni 

Ankara | 28 Ekim 2010 

TRT 5 Anadolu Kanalı Açılış 
Töreni
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ediyorum. Bu açılış vesilesiyle, yarın mil-
letçe idrak edeceğimiz, Cumhuriyetimi-
zin Kuruluşu’nun 87’inci yıldönümünü 
kutluyor, birlik ve kardeşlik içinde nice 
yıllara erişmeyi temenni ediyorum.

Biraz önce bu sahnede, Anadolu’nun fark-
lı seslerini, farklı enstrümanlardan din-
ledik. Bağlama’nın, Sipsi’nin, Şelpe’nin 
sesinden Anadolu’nun ,  Trakya’nın , 
Türkiye’nin yağmurla ıslanmış toprakla-
rının taze kokusunu bir kez daha yüreği-
mizde hissettik. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Anadolu Türkülerini sıcak bir ekmeğe 
benzetiyor. Evet... Her enstrüman farklı 
bir ses veriyor, Anadolu’nun her çalgısı, 
mahir ellerde bir başka dile geliyor. Ama 
inanınız, sesler farklı da olsa, çalgılar 
farklı da olsa, yöreler, notalar farklı da 
olsa, her türkü, her ezgi, üzerindeki musi-
ki değerle birlikte Anadolu’nun kokusunu 
taşıyor. Çünkü bizim türkülerimiz, sıcak 
bir ekmekten, buğusu tüten bir somun-
dan, Anadolu’dan, analar yurdundan bir 
parçadır.

İşte onun içindir; Yemen Türküsü’nü din-
lediğimizde, hangi ilden, hangi yöreden 
olursak olalım, her birimizin gönül teli 
titriyor. Sarı Gelin Türküsünün ezgilerini 
işittiğimizde, her birimiz, işte bu bizim 
türkümüz diyoruz. Dramalı Hasan nasıl 
bu ülkenin 73 milyonu üzerinde aynı et-
kiyi yapıyorsa, Torosların, Kaçkarların, 
Süphan’ın, Ağrı’nın yüksek zirvelerinden 
kopup gelen ezgiler de aynı derecede 
yüreğimize hitap ediyor. Evet... Bir kez 
daha tekrar etmekte fayda görüyorum: 
Horon bizim horonumuz, Halay bizim ha-

layımız, Zeybek bizim zeybeğimiz, zılgıt 
bizim zılgıtımız... Biz bu topraklar üzerin-
de ekmeğimizi bölüştük. Halayı, horonu, 
zılgıtı bölüştüğümüz kadar, ağıtları bö-
lüştük; hüzünleri bölüştüğümüz kadar, 
sevinçleri bölüştük.

En önemlisi de biz bu topraklar üzerinde, 
Anadolu’nun, Trakya’nın toprakları üze-
rinde, evet, kahramanlığı, zaferi, şehadeti 
paylaştık. Dikkat ediniz sevgili kardeş-
lerim... Dost kelimesi Anadolu’yu tarif 
etmekte yetersiz kalır. akraba kelimesi, 
hısım kelimesi Anadolu insanını tarifte 
kifayetsiz kalır. Anadolu, Analar Yurdu-
nun 73 milyon vatan evladının toprağıdır; 
yani Anadolu kardeşlerin ve kardeşliğin 
yurdudur. Nasıl ki bu toprakların ezgileri-
ni birbirinden ayırmak imkansızsa, nasıl 
ki bu ülkenin ağıtlarını, şarkılarını, tür-
külerini birbirinden ayırmak imkansızsa, 
bu ülkenin insanlarını da birbirinden 
ayırmak, birbirine hasım eylemek işte o 
kadar imkansızdır.

Şair ne güzel söylemiş: 

Anadolu

Dört bir yanı sevda dolu

Veysel dolu, Yunus dolu, 

Abdal dolu, Rumi dolu

Hak aşkına gönül veren

Aşık dolu Anadolu... 

Evet... Bu toprakları biz, şehitlerimizin 
kanlarıyla olduğu kadar, hakla, aşkla ve 
sevdayla yoğurduk. 87 yıl önce Cumhuri-
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yeti de işte bu aşkın, bu sevdanın, ortak 
ideallerimizin üzerine hep birlikte inşa 
ettik. Cumhuriyet ne kadar Çankayalının 
rejimiyse, o kadar da Bahçesaraylının 
rejimidir. Cumhuriyet ne kadar Anka-
ra’nınsa, o kadar da Yozgat’ındır. Cumhu-
riyet İstanbul’a, İzmir’e ne kadar yakınsa, 
Kayseri’ye, Konya’ya, Artvin’e, Tekirdağ’a, 
Van’a da o kadar yakındır. Çünkü Cum-
huriyet Trakya’dır, çünkü Cumhuriyet 
Anadolu’dur.

Sevgili kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım...

Bugün burada açılışını yaptığımız TRT 
Anadolu, inanıyorum ki Türkiye’nin tüm 
renklerini, tüm seslerini, bütün nefesle-
rini ahenk içinde toplayacak ve bir çiçek 
demeti gibi seyircilerine sunacaktır. Haz-
reti Mevlana ne güzel söylemiş: “Bir pergel 
gibi, tek ayağın burada, Anadolu’da olacak, 
Anadolu’ya, Trakya’ya basacak; diğeriyle 
cümle aleme ulaşacaksın.” Son 8 yılda, 
aktif dış politikamızla işte biz bu felsefe-
yi yaşatmanın mücadelesi içinde olduk. 
Anadolu’nun, Trakya’nın tüm vilayetlerine, 
tüm ilçelerine, köylerine, tüm insanlarına 
ulaşmak, 73 milyonun her birine hizmet gö-
türmek için gece gündüz koştururken, aynı 
zamanda dünyanın en ücra köşelerine ka-
dar ulaştık. Iğdır’ın köylerine yol götürür-
ken, Moğolistan’da, en eski Türk eserlerinin 
bulunduğu Karukurum’un da yolunu biz 
inşa ettik. Şırnak’a hastane inşa ederken, ta 
Afganistan’da da hastane inşa ettik. 

Türkiye’nin her ilinde, hemen her ilçe-
sinde 435 bin konut yaparken, Kırım 
Türklerinin de konut ihtiyacını karşıladık. 

Elazığ’a, Tunceli’ye, Rize’ye, Bursa’ya, ora-
daki afetzedelere nasıl anında ulaştıysak, 
Haiti’ye, Şili’ye, Pakistan’daki kardeşle-
rimize, oradaki afetzedelere de anında 
ulaştık. Konya’da Karatay Medresesi’ni, 
Sivas’ta Divriği Ulu Camiini restore eder-
ken, Bosna Hersek’te Drina Köprüsü’nü, 
Kudüs’te Osmanlı Mezarlığını, Kosova’da 
Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ihmal 
etmedik. Anadolu’nun, Trakya’nın anaları 
ağlamasın diye nasıl samimiyetle çırpın-
dıysak, Irak’ın, Afganistan’ın, Sudan’ın, ve 
evet Filistin’in, Gazze’nin anaları da ağla-
masın diye çırpındık, feryat ettik, sesimizi 
yükselttik.

Türk Kızılay’ı, Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı, Yunus Emre Enstitüsü ve elbette 
TRT, bizim bu vizyonumuzu paylaşarak, 
aktif dış politikamızın öncüleri olarak, 
tüm dünyada sesimiz oldu. Bugün artık, 
TRT Türk’le, TRT Avrasya ile dünyaya 
Türkçe sesleniyoruz. TRT Ettürkiye ile 
Arap dünyasına, TRT Şeş ile Kürtçe konu-
şan kardeşlerimize ulaşıyoruz. TRT Radyo-
larıyla 32 dilde yayın yapıyoruz. Ve bugün 
açtığımız TRT Anadolu ile, pergelin o sabit 
ucunu daha da güçlendiriyor, yerel yayın-
cılığa yeni bir soluk getiriyoruz.

Değerli dostlarım, sevgili vatandaşlarım...

TRT Anadolu, özellikle Anadolu’nun çe-
şitli bölgelerinde bin bir güçlükle yayın 
hayatını sürdürmeye gayret eden yerel 
televizyonlarımızın yayın kalitesinin 
yükselmesi noktasında çok önemli bir rol 
üstleniyor. TRT, bir yandan zengin arşivini 
Anadolu kanallarıyla paylaşırken, diğer 
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yandan engin tecrübe ve birikimini de 
yerel kanalların hizmetine sunuyor. Tama-
men farklı bir konsepte, tamamen yeni bir 
içerikle yayına başlayan TRT Anadolu’nun 
kısa bir zamanda hak ettiği ilgiye mazhar 
olacağına yürekten inanıyorum. Ben, TRT 
Anadolu’nun oluşumunda emeği geçen 
tüm TRT çalışanlarına, TRT ile işbirliği 
yapan Yerel ve Bölgesel Televizyonlar 
Birliği’ne emeklerinden, gayretlerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. TRT 
Anadolu’ya yayın hayatında bir kez daha 
başarılar diliyor, ülkemiz, milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
sevgiyle selamlıyor; bugün Türk Hava 
Yolları’nın filosuna kazandırdığımız 4 
yolcu ve 1 Kargo Uçağı’nın, ulaştırma 
ve taşımacılık sektörümüze, Türk Hava 
Yolları’na, ülkemize ve milletimize hayır-
lı olmasını diliyorum. Teslim aldığımız 
uçakların, emniyet içinde, huzur ve konfor 

içinde sevenleri buluşturmasını, ayrılık-
ları vuslata çevirmesini, uzakları yakın 
etmesini temenni ediyorum.

Tabii burada, başta Ulaştırma Bakanımız 
ve çalışma arkadaşları olmak üzere, Türk 
Hava Yolları’nın tüm mensuplarına, Yö-
netim Kurulu Başkanı’ndan pilotlarına; 
Genel Müdürü’nden hosteslerine, yerde 

İstanbul | 30 Ekim 2010 

Türk Hava Yolları Filoya Yeni 
Katılan Uçakların Teslim Töreni
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ve havada fedakarca görev yapan tüm 
çalışanlarına şahsım, milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum. Yine bugün resmi 
olarak açılışını yaptığımız, Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş. ortaklığıyla kurulan 
Türk Motor Merkezi’nin de havacılık 
sektörümüz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Bugün teslim aldığımız 5 uçakla, Türk 
Hava Yolları filosundaki uçak sayısı 149’a 
yükseliyor. 2 adet A 330, 2 adet B 777 ve 
bir adet A 330 Kargo uçağı ile THY’nin 
sektördeki iddiası daha da büyüyor. Şu 
anda Avrupa’nın en genç filosuna sahibiz. 
2011’de teslim alacağımız 29; 2012’de 
teslim alacağımız 18; 2013’te teslim ala-
cağımız 4 ve 2014’te teslim alacağımız 3 
uçakla filomuz 200 uçağı aşmış olacak. 
Bu ülkede uçağa binmek, uçakla yolculuk 
yapmak, 8 yıl öncesine kadar gerçekten 
bir hayalin ötesine geçemiyordu. Burada 
bulunanların bir çoğu, ben de dahil, çocuk-
luğumuzda, gençliğimizde uçağı sadece 
havada, köylerimizin, yoksul mahalleleri-
mizin üzerinden gürültüyle geçerken gör-
dük. Toprağa sırtüstü uzanıp gökyüzünü 
seyrederken, arkasında beyaz bir iz bıra-
karak uçak geçtiğinde, içindekilerin ne 
kadar şanslı olduğunu, ne kadar zengin ol-
duğunu düşündük. Kendimizi onların ye-
rine koyduk ve onlar gibi uzaklara gitmeyi, 
seyahat etmeyi hayal ettik. Almanya’dan 
gelen yakınlarımızın bavullarındaki uçak 
etiketlerini, ulaşılması imkansız bir imti-
yaz gibi görüyorduk. Uçak penceresinden 
aşağıların nasıl göründüğünü, hiç bir ay-
rıntısını kaçırmak istemediğimiz heyecan-
lı bir masal gibi dinliyorduk.

İşte 8 yıl önce, biz bu ülkedeki çocuk-
ların bu noktadaki hayalini de gerçeğe 
dönüştürmek için kollarımızı sıvadık. 
“Uçağa binmeyen kalmayacak” dedik. 
Uçağa binmek, bir imtiyaz olmaktan çı-
kacak dedik. 2002 sonunda, iç hat yolcu 
sayısı 8.7 milyon kişi iken, 2009 sonunda 
iç hat yolcu sayısı yüzde 372 artışla 41 
milyon kişiye ulaştı. Dış hat yolcu sayısı 
25 milyondan 44 milyona çıktı ve orada 
da artış oranı yüzde 77 oldu. Toplamda, 
iç ve dış hat yolcu sayısındaki artış yüzde 
153 oldu ve 85 milyon rakamına ulaştı. 
Birçok ilimize havaalanı kazandırdık, 
inşaatları tamamladık, yeni terminal 
binaları inşa ettik. Bu büyük ve modern 
sektör içinde, Türk Hava Yollarımız da 
son derece başarılı bir performans sergi-
ledi, her yıl mali olarak, trafik olarak ve 
kalite olarak bir önceki yıldan daha iyi 
bir noktaya ulaştı. Yolcu sayısında dün-
yada 22’inci sırada, Avrupa’da 4’üncü 
sıradayız. Uçulan destinasyon sıralama-
sında dünyada 8’inci sıradayız. Hizmet 
kalitesinde Güney Avrupa’da birinci, 
katering’de dünyada birinci sıradayız. 
Kaliteden, güvenlikten asla taviz ver-
meden, dünyanın en karlı 6’ıncı şirketi 
olma başarısını da göstermiş durumda-
yız. Açıkçası, uluslararası bir markaya 
dönüşen Türk Hava Yolları, bu ülkenin 
gururu haline geldi. Bu istikrarlı büyü-
me sayesinde, bugün uçağa binemeyen, 
bugün bu imkana hala sahip olamayan 
kesimler de inanıyorum ki uçakla, uçak 
yolculuğuyla tanışacak ve inşallah “uça-
ğa binmeyen kalmasın” idealimiz tam 
anlamıyla yakalanmış olacaktır.
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Değerli dostlarım…

8 yılda ulaştırma sektöründe gerçekten 
çok büyük, çok değerli işlere imzamızı 
attık. Havayollarında olduğu kadar, kara, 
deniz, demir yollarında; insan taşımacılı-
ğında olduğu kadar kargo taşımacılığında 
Türkiye’ye ilkleri yaşattık. Ulusal yatı-
rımlarımızla bir yandan Türkiye’de ücra 
kavramını, ulaşılamaz kavramını ortadan 
kaldırırken, diğer yandan uluslararası 
projelerimizle dünyayı kucakladık. Dik-
kat ediniz... İktidara geldiğimizde, 2002 
yılı sonunda, Türkiye’de bırakınız yayla 
ve mezraları, bırakınız köyleri, ulaşılama-
yan, yolu kapalı olan ilçeler vardı. İşte, 
Van’ın Bahçesaray ilçesi, yılın 9 ayında 
dış dünyayla bağlantısı kesilen, Eylül 
sonunda yolu karla kapanan ve Haziran 
ayına kadar da açılamayan bir ilçemizdi. 
Türkiye’nin bir çok ilinde, hastalar kızak-
lar üzerinde ilçe ve il hastanelerine taşını-
yordu. Türkiye’nin bir ucundan diğerine 
seyahat etmek, örneğin Edirne’den Kars’a, 
Tekirdağ’dan Hakkari’ye gitmek günlerce 
süren son derece meşakkatli bir eziyet ha-
lindeydi.

Yolun gitmediği yere medeniyeti de götü-
remezsiniz değerli arkadaşlarım... Yolun 
gitmediği yere, hizmet götüremezsiniz, 
eğitim, sağlık, emniyet, adalet götüre-
mezsiniz. Yolun gitmediği yere, evet, de-
mokrasi de götüremezsiniz, insan hak ve 
özgürlüklerini de götüremezsiniz, insanca 
yaşam şartlarını da götüremezsiniz. Biz, 
2002 sonunda hizmet yolculuğumuza 
başlarken, işte Türkiye’nin bu sıkıntılarını 
bilerek, görerek, bu sıkıntıları yaşamış ki-

şiler olarak başladık. Bakınız; Türkçe’nin 
önemli ve en eski eserlerinden Kutadgu 
Bilig’te, Yusuf Has Hacib’in dönemin Hü-
kümdarına ilettiği tavsiyeleri ben her fır-
satta hatırlatıyorum. 4 tane önemli tavsi-
yede bulunuyor Yusuf Has Hacip ve diyor 
ki: Paranın ayarıyla oynama, halka adaletle 
hükmet, haydutları ortadan kaldır ve evet, 
burası önemli, yolları açık tut... Dikkat edi-
niz... Bu tavsiyeler, bundan yaklaşık 1.000 
yıl önce dile getirilmiş tavsiyelerdir. Bir 
devlet için, bir ülke için, idareciler için, 
refah, adalet, emniyet ve bunlarla birlikte 
yolun, ulaşımın ne kadar önemli ve ne ka-
dar hayati olduğunu, ne kadar eskimez bir 
gündem maddesi olduğunu işte bu tavsiye-
ler ortaya koyuyor.

Bir ülkenin ulaşım haritası, aynı zamanda 
o ülkenin refah haritasıdır, adalet haritası-
dır, en önemlisi de demokrasi haritasıdır. 
Otoriter, baskıcı, yasakçı devlet anlayışı, 
vatandaşın seyahat etmesini istemez, bun-
dan rahatsız olur. Zira, seyahat eden vatan-
daş, kıyas yapabilme kabiliyetine kavuşur. 
Yani nasıl ki çok okuyan bilirse, çok gezen 
de bilir. Gelişmiş bir ülkeye gider, “burada-
ki imkanlar bizde neden yok” diye sorgular, 
“ben ülkemde neden bu imkanlara, bu fır-
satlara sahip değilim” diye sormaya başlar. 
Daha az gelişmiş bir ülkeye gider, oradan 
ibretler çıkarır, dersler çıkarır, ülkesinin o 
seviyelere düşmemesi için aynı şekilde so-
rular sormaya başlar. Aynı durum bir ülke 
içindeki şehirler arasında da söz konusu... 
Şehirler arasında seyahat edenler, gelir 
adaletsizliğini, hizmet kalitesini, fırsat ve 
imkan eşitsizliğini sorgulamaya başlarlar. 
İşte onun için, baskıcı yönetimler, seyahat 
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özgürlüğünden, eğitimden, sorudan ve 
sorgulamadan korkarlar ve yasakları bir 
çare olarak görürler.

Bizim, Hükümet olarak ortaya koyduğu-
muz, 3 Y ile, yani yoksulluk, yolsuzluk ve 
yasaklarla mücadele; bunun yanında yatı-
rımda öncelik tanıdığımız Eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet; yine bunların yanında 
bir hedef olarak belirlediğimiz 15 bin 
kilometre bölünmüş yol, birbiriyle iç içe 
geçmiş, birbirini yakından alakadar eden 
konular. Bu hedeflerden bir tanesini ihmal 
ettiğinizde, ekonominin de, adaletin de, 
demokrasinin de kanallarından bir tane-
sini tıkamış olursunuz. Elbette ideali yaka-
ladığımız, hedeflerin tamamını bütünüyle 
tutturduğumuz iddiasında değiliz... Ama 
8 yıl öncesine göre, bu alanlarda Cumhu-
riyet tarihimizin tamamından daha fazla 
hizmet ürettiğimiz, reform yaptığımız da 
ortadadır. Evet, bugün bir takım yasaklar 
var, bazı yasaklar devam ediyor. Samimi-
yetle söylüyorum, internet üzerindeki bazı 
yasaklar, kısıtlamalar, bu ülkenin gençle-
rini rahatsız ettiği kadar beni de rahatsız 
ediyor. Ama bu yasakların, bir yargı boyu-
tunun olduğunu, ekonomik, ticari boyut-
larının olduğunu da herkes dikkate almak 
zorunda.

Ben, bu yasakların ilânihaye devam edip 
gideceği kanaatinde değilim. Er ya da 
geç, sorunlar çözülecek, ihtilaflar gideri-
lecek, yargıdaki zihniyet dönüşümüyle 
tüm anlamsız yasaklar eminim ki ortadan 
kalkacaktır. Ne eğitimden, ne seyahat öz-
gürlüğünden, ne de soran ve sorgulayan 
vatandaş profilinden hiç kimse rahatsız 

olmasın. Bu ülke yasaklamakla, kısıtla-
makla, özgürlükleri daraltmakla hiç bir 
dönemde ileriye gidemedi, tam tersine ge-
riye gitti. Onun için biz yasaklarla mücade-
lemizi kesintisiz sürdüreceğiz. 8 yılda nasıl 
bir çok yasağı kısıtlamayı kaldırdıysak, 
bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı ce-
saretle yasakların üzerine gideceğiz. Bakın 
ben, Ankara’daki bazı liderleri, Ankara’dan 
dışarıya çıkmamakla, Sivas’ın ötesine geç-
memekle eleştirirken, biraz da meselenin 
demokrasi boyutuna dikkat çekmek ama-
cıyla bu eleştirileri yapıyorum.

Türkiye’nin Ankara’dan, İstanbul’dan iba-
ret olmadığını; bu illerin Türkiye’nin man-
zarasını tam anlamıyla yansıtmadığını 
vurgulamak istiyorum. Bu ülkede on yıllar 
boyunca oluşmuş gelir adaletsizliğinin, 
fırsat eşitsizliğinin yerinde görülmesini, 
aynı zamanda bu ülkenin nasıl bir değişim 
ve dönüşümden geçtiğinin fark edilmesini 
istiyorum. Siz önce vatandaşınızın köyü-
ne, evine, hanesine, yolla ulaşacaksınız ki, 
ardından gönülden gönüle bir yol inşa ede-
bilesiniz... Siz önce otobanlar inşa edecek-
siniz ki, ardından demokrasi otobanlarını 
inşa edebilesiniz.

İşte biz bu anlayışla hareket ettik ve 
b i r  ya n d a n  KÖYD E S ’ l e ,  B E LD E S ’ l e 
Türkiye’nin tüm ilçe, belde ve köylerine 
ulaşırken, öte yandan 13 bin kilometre 
bölünmüş yolla illerimizi birbirine bağla-
dık. Önceki gün, hemen şurada, yanı başı-
mızda, Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
projelerinden birinin temel atma törenini 
yaptık. İstanbul’u 3.5-4 saatte İzmir’e ulaş-
tıracak, İstanbul ve İzmir’le birlikte 18 
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ilin ulaşımını kolaylaştıracak, çehresini 
değiştirecek büyük bir projeye ilk kazmayı 
vurduk. Bir yandan böyle yüksek standart-
lı otobanlar inşa ederken, bir yandan hızlı 
treni Türkiye’ye kazandırdık. Bir yandan 
deniz taşımacılığında Türkiye’yi büyütür-
ken, bir yandan da çağın en önemli ulaşım 
aracı olan havayollarını istikrarlı şekilde 
büyüttük. Biz aynı şekilde devam edece-
ğiz... Başladığımız projeleri tek tek tamam-
larken, yeni projelerle, büyük projelerle, 
uluslararası projelerle bu ülkenin kaderini 
de çehresini de değiştirmenin gayreti için-
de olmaya devam edeceğiz.

Bu ülke her türlü güzelliği fazlasıyla hak 
ediyor değerli arkadaşlarım... Bu ülkenin 
çocukları, bu ülkenin gençleri her türlü 
modern imkanı fazlasıyla hak ediyorlar. 
Biz de bu ülkeye güzellikler katmaya, 
imkanlar kazandırmaya devam edeceğiz. 
Ben bir kez daha, Türk Hava Yolları’nın 
tüm mensuplarına, Türkiye’ye yaşattıkla-
rı bu eşsiz gurur nedeniyle şükranlarımı 
ifade ediyorum. Bugün teslim aldığımız 
uçakların, açılışını yaptığımız Türk Motor 
Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Ilısu köyümüzün çok kıymetli sakinleri, 
değerli Batmanlılar, hanımefendiler, be-
yefendiler... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; bugün resmi teslim törenini 
yaptığımız yeni konutlarımızın, köy cami-
mizin ve köy konağımızın hayırlı olmasını 
diliyorum. Konuşmamın hemen başında, 
bugün İstanbul’da meydana gelen terör 
saldırısında yaralanan polislerimize ve 

vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum.

Bir  terörist in ,  üzerindeki  bombayı 
İstanbul’un en kalabalık noktasında, Tak-
sim meydanı’nda patlatması neticesinde, 
10’u polis memurumuz, 12’si da oradan 
geçmekte olan vatandaş olmak üzere 22 
kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin ağır 

Mardin | 31 Ekim 2010 

Yeni Ilısu Köyü Konutları Anahtar 
Teslim Töreni



Recep Tayyip ERDOĞAN

132

olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. 
Tüm yaralı polis memurlarımıza, vatan-
daşlarımıza Allah’tan acil şifalar temenni 
ediyorum. Polis teşkilatımıza, vatandaş-
larımıza ve aziz milletimize bir kez daha 
geçmiş olsun diyorum. Türkiye’yi karıştır-
mak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını 
bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha 
gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiç bir 
şekilde Türkiye’yi birlik, kardeşlik ve kal-
kınma hedeflerinden alıkoyamayacağını 
da burada bir kez daha hatırlatıyorum.

Çevre ve Orman Bakanlığımıza, TOKİ’ye, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze, 
bu örnek köyün imarında, inşasında gö-
rev alan herkese teşekkür ediyorum. Ilısu 
Barajından etkilenen yerleşim yerlerinin 
yeniden inşası konusunda TOKİ tarafın-
dan yürütülen çalışmaları bizzat takip 
ettim ve ediyorum. Biz, Ilısu Köyü’nden 
yola çıkarak, bütün bu bölgede bir deği-
şimin yaşanmasını, modern, sağlıklı, her 
türlü altyapısı düşünülmüş bir yerleşim 
tarzının, yaşam tarzının bölgeye hakim 
olmasını arzuluyoruz.

Burada, sadece içinde yaşamak için konut 
yapılmadı. Burada, aynı zamanda yeni bir 
hayat tarzının, örnek bir yerleşim tarzının 
altyapısı kuruldu. Projeden etkilenen va-
tandaşlarımızın mağdur olmaması için, 
seralar inşa edildi. Temelli, Kartalkaya, 
Karabayır, Düğünyurdu, Koçtepe ve Ilısu 
köylerindeki vatandaşlarımız, bu seralar-
da domates, kırmızı biber yetiştirerek gelir 
sahibi olacaklar. Ayrıca, Ilısu köyümüzün 
çevresindeki 200 dekarlık alana 3 bin 100 
adet aşılı badem fidanı dikildi. Bunların 

geliri de tümüyle köyümüzün sakinlerine 
ait olacak. 

Bakınız değerli vatandaşlarım, bu toprak-
lar binlerce yıldır kardeşliğin, barışın, hoş-
görünün merkezi oldu. Nice medeniyetle-
re ev sahipliği yapmış, farklılıkların kader 
birliğine şahitlik etmiş bu toprakların kıy-
meti maalesef uzun süre bilinemedi. Bu 
topraklar geri kalmışlığın, ilgisizliğin, 
ihmal edilmişliğin ateşiyle yandı kavrul-
du. Fakat artık bu toprakların kaderi, bu 
topraklarda yaşayan insanlarımızın kaderi 
değişiyor. GAP, bu değişimin ilk haberci-
siydi. Proje, Fırat ve Dicle nehirleri üze-
rinde enerji ve sulama amaçlı 22 barajın 
kurulmasını, 1 milyon 820 hektar toprağın 
suyla buluşmasını, 27.3 milyar kilovat saat 
enerji üretilmesini öngörüyordu. İktidara 
geldikten sonra, bu projenin yeterli hızda 
ilerlemediğini gördük. 

Hemen kolları sıvayıp bir GAP Eylem Planı 
hazırladık. 2008 yılında hayata geçirdi-
ğimiz bu plan ile GAP’ı en kısa zamanda 
tamamlamayı hedefledik. Nitekim, aradan 
geçen kısa sürede, tamamlanan sulama 
projelerini iki katından fazla artırarak, 
yüzde 28’e ulaştırdık. İnşallah, 2013 yılına 
kadar bölgede suya kavuşmamış toprak 
bırakmayacağız. Tamamlanan her barajın, 
hizmete açılan her sulama projesinin ülke-
miz ekonomisi için katkı, burada yaşayan 
insanlarımız için iş, istihdam, gelir anlamı-
na geldiğini biliyoruz. Ilısu Barajı, GAP’ın 
en önemli bölümlerinden biri. Mardin ve 
Şırnak illeri sınırlarında yer alan bu proje 
tamamlandığında 1.200 megavat kurulu 
gücü ile Türkiye’nin en büyük 4’üncü bara-
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jı olacak. Ilısu Barajı’nda üretilecek enerji-
nin ekonomimize katkısı yılda 600 milyon 
lirayı bulacak. Sadece barajın inşaatında 
yılda 4 bin kişi çalışacak. Modern tarım 
yöntemleri ve ürün çeşitliliği ile üreticile-
rimizin gelirleri kat be kat artacak. Ilısu 
Barajı’ndan sonra inşa edilecek Cizre Bara-
jı da Cizre Ovasında 130 bin hektar araziyi 
sulu tarım imkanına kavuşturacak. Baraj 
gölünde yapılacak balıkçılık da önemli bir 
gelir kaynağı olacak. 

Neresinden bakarsanız bakın, bu baraj 
ülkeye de, bölgeye de büyük faydalar sağ-
layacak. Biliyorsunuz bu barajın yapımına 
engel olmak için pek çok oyun oynandı, 
pek çok engel çıkartıldı. Ülkemizin ve in-
sanımızın hayrına olan pek çok işe olduğu 
gibi, buna da taş koymak için çalışanlar 
oldu. Fakat, bunların hiçbiri de bizi yolu-
muzdan alıkoyamadı. Kararlılıkla projenin 
takipçisi olduk. İşte görüyorsunuz, daha 
baraj yapılmadan sizler faydasını görmeye 
başladınız. Yeni evlere, yeni gelir kaynakla-
rına kavuştunuz. İnşallah baraj yapıldığın-
da çok daha iyilerini elde edeceksiniz. 

Sevgili kardeşlerim…

Baraj inşaatını engellemek için öne sürü-
len konuların başında Hasankeyf geliyor. 
Biz, ülkemizin bütün değerleri, bütün 
imkanları, bütün güzellikleri gibi tarihine 
ve kültürüne sahip çıkma konusunda da 
fevkalade hassasiyet sahibiyiz. Bununla 
birlikte, kalkınmayla kültür; yatırımla 
tarihe saygıyı birbirlerinin alternatifleri 
olarak görmüyoruz. Tam tersine, bunların 
birlikte ve bir arada yürütülebilecek işler 

olduğuna inanıyoruz. Hasankeyf ’in yeni 
yerleşim alanının belirlenmesi ve tarihi 
eserlerin korunması hususunda yürüt-
tüğümüz çalışmalar, bunun en güzel ör-
neğidir. Esasen Hasankeyf yanlış imar ve 
yapılaşma yüzünden yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıyaydı. Bizim bu proje çerçevesin-
de yürüttüğümüz çalışmalar, Hasankeyf ’i 
yok olmaktan kurtarıp, ülkemiz ve dünya 
kültür mirasına kazandırmıştır. Yani, Ilısu 
Barajı Hasankeyf ’in yok edilmesine değil, 
tam tersine kurtarılıp gelecek nesillere ka-
zandırılmasına vesile olmuştur. 

Baraj inşaatı söz konusu olana kadar 
Hasankeyf ’in adını bilmeyenlerin bir anda 
Hasankeyf aşığı kesilmeleri, tarihi ve kül-
türe olan hassasiyetlerinden kaynaklanmı-
yor. Orada hesap başka. Ama biz hadiseye 
öyle bakmıyoruz. Bu ülkenin her türlü de-
ğeri, bizim değerimizdir. Bu ülkenin tarihi 
olduğu kadar tarihi eserleri, kültürü oldu-
ğu kadar kültürel eserleri bize emanettir. 
Biz, bu emanete sırtımızı dönemeyiz, bu 
emaneti kendi kaderine terk edemeyiz. Bu 
ülkede, tarihi eserler kendi kaderine terke-
dilmişken, çürümeye bırakılmışken, ahır 
haline getirilmişken, biz çıktık, bu eserleri 
tescil ettik ve onarmaya başladık. 8 yılda 4 
bine yakın vakıf eserimizi onardık ve bir 
çoğunu yüzlerce yılın ardından gün yüzü-
ne çıkardık.

Hasankeyf ’i korumak ve gelecek nesillere 
aktırmak için hiç kimsenin zorlamasına 
ihtiyacımız yok. Türkiye genelinde nasıl 4 
bin esere sahip çıktıysak, Moğolistan’dan 
Bosna Hersek’e kadar nasıl ata yadiga-
rı kültür mirasımıza sahip çıktıysak, 
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Hasankeyf ’e de biz sahip çıkarız, onu 
biz koruruz, biz yaşatırız. Bu doğrultuda 
her türlü çalışma yürütülüyor. Esasen 
Hasankeyf ’in tamamı sular altında kalmı-
yor. Yukarı şehir denen bölge aynen mu-
hafaza ediliyor. Buradaki eserler restore 
edilip kültürümüze kazandırılacak. Sular-
dan etkilenecek aşağı kısımdan çıkartılan 
eserler ise oluşturduğumuz Kültür Par-
kına taşınacak ve orada en güzel şekilde 
yaşatılacak. Dünyada bunun pek çok ör-
neği var. Mısır’da, 1902’de bitirilen Asvan 
Barajı’nın suları altında kalacak onlarca 
eser, testereyle parça parça kesilerek bir 
başka yerde yeniden kuruldu ve şu anda 
da Mısır’ın kültürel mirası olarak hizmet 
vermeye devam ediyor.

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük 
miras güçlü ve müreffeh bir Türkiye 
olacaktır değerli kardeşlerim... Tarihiy-
le, kültürüyle ve ekonomisiyle güçlü bir 
Türkiye’yi gelecek nesillere emanet etmek 
bizim boynumuzun borcudur. Hem tarihi 
koruyacak, hem çevreyi koruyacak, hem 
de barajlar inşa ederek geleceğimizi ga-
ranti altına alacağız. Bu düşüncelerle, bir 
kez daha yeni evlerinizin, köy camimizin 
ve köy odamızın hayırlı olmasını diliyor, 
selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum.



135

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

Çok değerli arkadaşlarım, değerli katılım-
cılar, eğitim camiamızın değerli mensup-
ları, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
saygıyla, sevgiyle selamlıyor; ülkemiz 
adına, çocuklarımız adına böyle tarihi bir 
imza töreninde sizlerle bir arada bulun-
maktan, bu heyecanı sizlerle paylaşıyor ol-

maktan büyük heyecan duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Bugün imzaları atarak resmi olarak başla-
tacağımız Fırsatları Arttırma ve Teknoloji-
yi İyileştirme Hareketi, kısa adıyla FATİH 
Projesiyle, artık her okula bilgisayar döne-

Ankara | 22 Kasım 2010 

Milli Eğitim Bakanlığı – Ulaştırma 
Bakanlığı Fatih Projesi Protokol 

İmza Töreni
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minden, her sınıfa bilgisayar dönemine ge-
çiyoruz. Biraz önce Milli Eğitim Bakanımız 
da ifade etti... Biz Hükümeti kurduğumuz-
da, yani 2002 yılında, Türkiye genelinde 
ortalama 85 öğrenciye 1 bilgisayar düşü-
yordu. Bu 85 rakamı, dikkat ediniz, Türki-
ye genelinin ortalaması... Takdir edersiniz 
ki bu rakam da eşit şekilde dağılmıyordu. 
Bazı bölgelerde, bazı illerde öğrenciler ve 
öğretmenler okullarında bilgisayar görebi-
lirken, bazı bölge ve illerimizde ne okulun-
da, ne semtinde hiç bilgisayar görmemiş, 
hiç klavyeye dokunmamış öğrenciler bulu-
nuyordu. Bilgisayarın, bilgisayar sınıfları-
nın bulunduğu okullarda da öğrenciler bu 
imkandan tam anlamıyla yararlanamıyor-
du. Bilgisayar, adeta seyirlik bir malzeme 
olarak duruyor, “bozulabilir” gerekçesiyle 
çoğu okulda dokunulmasına dahi izin ve-
rilmiyordu.

Tüm dünyada her alanda olduğu gibi eği-
timde de yoğun olarak kullanılan bilişim 
teknolojileriyle Türkiye’nin okulları ma-
alesef çok geç tanıştı; bilgisayarın yaygın 
bir eğitim aracına dönüşmesi de bizim 
son 8 yıldaki gayretlerimiz neticesinde 
oldu. Son 8 yılda, Türkiye genelindeki 
okullara toplamda 750 bin adet bilgisayar 
gönderdik. 10 ve daha fazla dersliğe sahip 
her okulumuza bilişim teknolojileri sınıfı 
kurduk. Sadece bilgisayar göndermekle 
kalmayıp okullarımızı hızlı internetle de 
buluşturduk. Şu anda artık Türkiye gene-
linde ortalama 15 öğrenciye 1 bilgisayar 
düşüyor. 85 öğrenciye 1 bilgisayardan, 15 
öğrenciye 1 bilgisayar rakamına ulaşmış 
durumdayız. 2003 yılında çok az sayıda 
okulda internet bağlantısı varken, bugün 

ilköğretim okullarımızın yüzde 96’sına, 
orta öğretim okullarımızın ise tamamına 
interneti ulaştırmış durumdayız.

Her fırsatta çok büyük bir gururla ifade 
ediyorum: Bugün Türkiye’nin hangi böl-
gesine, hangi iline gitsek, çocuklar bizden 
artık, oyuncak, şeker, para vesaire istemi-
yor. Çocuklar yanımıza geliyor ve bizden 
artık bilgisayar istiyor, dizüstü bilgisayar 
rica ediyor. Türkiye’nin geldiği bu nokta-
yı, bu seviyeyi, hiç kimse çıkıp da bilişim 
teknolojilerindeki ilerlemeyle izah etme-
sin... 2002 yılında da bilişim teknolojileri 
çok ileri bir seviyeye ulaşmış, bilgisayar, 
internet ve yazılımlar zaten tüm dünyada 
yaygın olarak kullanılır hale gelmişti. Ama 
dünyadaki bu gelişme maalesef Türkiye’ye 
taşınamadı. Dünya gençleri, çocukları 
okullarında, dersliklerinde, evlerinde bil-
gisayarı azami ölçüde eğitim süreçlerine 
katarken, bizim çocuklarımız adeta bilgi-
sayardan uzak tutuldu.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Bir tohumu 
toprağa atıp, terk eder giderseniz, istedi-
ğiniz verimi asla alamazsınız. Toprağı su-
layacaksınız, havalandıracaksınız, yabani 
otları temizleyeceksiniz... Her aşamada ilgi 
göstereceksiniz ki tohum filizlenecek, boy 
atacak, başağa duracak ve bire 20, bire 30 
size ürün verecek. Bir fidanı toprağa dikip, 
sonra arkanıza bakmazsanız, o fidan ku-
rumaya mahkumdur. Sabırla ilgilenecek-
siniz. Koruyacaksınız, kollayacaksınız, de-
yim yerindeyse gözünüz gibi bakacaksınız 
ki o fidan bir çınara dönüşecek, ya da mey-
veye duracak ve size ektiğinizi biçme, sab-
rınızın karşılığını alma fırsatını sunacak. 
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Ülkemin hangi iline, ilçesine, köyüne git-
sem, gözleri ışıldayan, gözlerinden umut 
fışkıran çocuklarımızı görüyorum. Bizim 
her bir çocuğumuz son derece zeki. Her bir 
çocuğumuz son derece yetenekli... Ama, 
kendi haline bırakıldığında, yeterince ilgi 
gösterilmediğinde, korunmadığında, kol-
lanmadığında, imkanlar, fırsatlar sunul-
madığında maalesef çocukların gözündeki 
o parıltı sönüyor, maalesef çocukların gö-
zündeki umut ışığı kaybolup gidiyor.

Sadece bilimde, sanatta, sporda değil, eko-
nomide, iç ve dış politikada Türkiye’nin 
yaşadığı bütün sıkıntıların temelinde, işte 
bu çocukların umudunun köreltilmesi ya-
tıyor. On yıllar boyunca Hükümetler Milli 
Eğitime, idare edilmesi gereken bir hadise 
olarak baktılar ve sadece idare etmekle 
yetindiler... Bizde müfredatın tartışma 
konusu olduğunu görmezsiniz ya da çok 
nadir şahit olursunuz... Eğitim metotları, 
eğitim teknolojileri, eğitimde fırsat eşit-
liği, imkanlar konuşulmaz... Varsa yoksa 
şekil konuşulur, varsa yoksa şekil tartışılır. 
Öğrencinin neyi öğrendiği, neyi öğrenme-
diğinden ziyade, ne giydiği, ne okuduğu, 
hangi okulu tercih ettiği ya da etmesi ge-
rektiği gündemi işgal eder.

Dikkatinizi çekiyorum... 2002 öncesinde 
eğitim sistemi çok ciddi şekilde tartışma 
konusuydu ve gündemden hiç düşmedi... 
Ama hiç kimse çıkıp da, 85 öğrenciye 1 
bilgisayar düşmesini sorgulamadı, 60-70 
kişilik sınıfları sorgulamadı, okulsuzluğu, 
öğretmensizliği, eğitim kalitesini sorgula-
madı. Avrupa ülkelerinin çocukları sınıf-
larında, okullarında bilgisayarla, internet 

aracılığıyla eğitim görürken, akıllı tahtala-
rı kullanırken, okul eğitimini bırakınız, ya-
şam boyu eğitimi tartışırken, bizde meslek 
liseleri, üniversite öğrencilerinin kılık kı-
yafeti, zorunlu eğitimin süresi konuşuldu. 
Şu anda Türkiye’de de, dünyada da, en az 
bir yabancı dil bilmeyen, bilgisayar kulla-
namayan kişinin iş bulabilmesi neredeyse 
imkansız hale geldi. Biz, Hükümet olarak 
işte bu vebali taşıyamayız dedik. Biz, ço-
cukların gözündeki umut ışığını körelten, 
genç nesillerin geleceğini karartan bir an-
layışın, bir yaklaşımın yanında yöresinde 
asla yer alamayız dedik. Etkisi, sonuçları 
orta ve uzun vadede görülecek diye eğitimi 
kendi haline bırakamayız, idare-i maslaha-
ta başvurmayız dedik ve eğitimde, Cumhu-
riyet tarihimizin en köklü reformlarını, en 
büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. 2005 
yılından itibaren, milli eğitime bütçeden 
ayrılan payı, diğer tüm kalemlerin üzerine 
çıkardık. 8 yılda 159 bin yeni derslik yap-
tık ve eğitime kazandırdık.

Eğitimin önünde hiç bir mazeret kabul et-
miyoruz dedik; burslarla, kredilerle, şartlı 
nakit transferiyle, ücretsiz taşıma hizmet-
leriyle, en önemlisi de ilk ve ortaöğretimde 
ücretsiz kitaplarla mazeretleri tek tek orta-
dan kaldırdık. Kız çocuklarının okutulma-
sına özellikle önem verdik. Başlattığımız 
kampanyalarla 350 bin kız çocuğumuzun 
ve kadının okuma yazma öğrenmesini 
sağladık. En son fırsat eşitliği noktasın-
da yeni bir adımı daha attık: İlköğretim 
sınıf larında uygulanan ücretsiz ulaşım 
imkanını, ortaöğretimdeki kız çocuklarını 
da kapsayacak derecede genişlettik. İlk ve 
ortaöğretime verdiğimiz önemi yüksek 
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öğretimden esirgemedik. 78 yeni üniversi-
teyi Türkiye’ye kazandırdık ve üniversitesi 
olmayan il bırakmadık. İşbaşına gelirken, 
4 alana özellikle ağırlık vereceğimizi ifade 
etmiş ve eğitimi, sağlık, adalet ve emniye-
tin önüne koymuştuk. Hamdolsun 8 yılda 
bu sözümüzü tuttuk, bu vaadimizin arka-
sında durduk.

Biz toprağa bir tohum ekiyoruz değerli ar-
kadaşlarım, toprağa fidanlar dikiyoruz... 
O tohumların, o fidanların en gür şekilde 
yetişmesi için tüm imkanları seferber 
ediyoruz. Bugün iş ararken, bilgisayar 
kullanamadığı için hayıflanan nesillerin, 
geçmiş hükümetlere nasıl bir hissiyatla 
baktıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bundan 
10 yıl, 20 yıl sonra, gençlerimizin bizi 
hayır dualarla yad etmesini önemsiyor 
ve tam da bundan dolayı var gücümüzle 
geleceğe yatırım yapıyoruz. Biz, eğitimde, 
on yılların birikmiş sorunlarını çözme 
mücadelesi içindeyiz. Kökleşmiş, kronik 
hale gelmiş meseleleri aşmanın müca-
delesi içindeyiz. Elbette tüm sorunların 
çözüme kavuştuğu iddiasında değiliz... 
Bugün çıkıp da, eğitim sistemindeki 
marjinal aksaklıkları diline dolayanlar, 
belli kesimleri istismar etme çabası için-
de olanlar, bu hükümeti değil, öncelikle 
kendilerini, kendi zihniyetlerini, kendile-
rinin hükümet ortağı olduğu dönemleri 
bir eleştiriye tabi tutsunlar. Eğer 1940’lar-
da bu ülkenin eğitim sisteminde gerekli 
yatırımlar yapılmış olsaydı, 1960’lar 
farklı olurdu. Eğer 1960’larda eğitimde 
gerekli reformlar yapılmış olsaydı, inanın 
1980’ler farklı olurdu.

Biz, 2000’li yılların başında, tam bir sami-
miyet içinde, planlı ve programlı şekilde 
gereken yatırımları yapıyor, reformları 
kararlılıkla başlatıyor, böylece bugünden 
2020 ve sonrasını şekillendiriyoruz. Cum-
huriyetimizin Kuruluşunun 100’üncü yıl-
dönümünde, yani 2023 yılında dünyanın 
en güçlü ilk 10 ülkesi arasında yer alacağız 
diyoruz. Bunu kuru bir hedef, hoş bir slo-
gan olmanın ötesine taşıyor ve bugünden 
altyapısını hazırlıyoruz. İşte bugün attığı-
mız imzalar, bizim bu hedefe ulaşmamıza 
büyük güç katacak imzalardır. Gerçekten, 
ülkemiz adına, öğrencilerimiz adına, eği-
tim sistemimiz ve geleceğimiz adına tarihi 
nitelikte imzaları bugün atıyoruz. 8 yıl bo-
yunca okullarımızı bilgisayar ve internetle 
buluşturmanın mücadelesini verdik.

Bugün artık, tek tek sınıflarımızı bilgisa-
yarla, internetle, ileri eğitim teknolojile-
riyle buluşturma aşamasına geçiyoruz. 
İlk aşamada, 40 bin okulumuzun 620 bin 
dersliğine, birer adet dizüstü bilgisayar, 
projeksiyon cihazı ve geniş bant internet 
kazandırıyoruz. Yine bu kapsamda, okul-
larımıza birer adet dinamik akıllı tahta 
ve gelişmiş bir yazıcı veriyoruz. Bununla 
yetinmiyoruz... Bu projeyle, yani FATİH 
Projesiyle, okullarımızda kullanılacak içe-
riğin de hazırlanması için çalışmaları baş-
latıyoruz. Elbette teknik altyapı tek başına 
yeterli değil... Eğitimin en önemli öznesi 
çok değerli öğretmenlerimiz. Öğretmen-
lerimizi bu yeni sistemi kullanabilmeleri 
için hizmet içi eğitime alıyor ve ilk planda 
608 bin öğretmenimize bu yeni sistemin 
eğitimini vermeye başlıyoruz. Açıkçası, 
eğitim sistemimizde bugün, çağa ayak 
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uydurma, çağın gereklerini yakalama, her 
alanda dünya ile rekabet edebilme nokta-
sında bir devrimi gerçekleştiriyoruz. İnşal-
lah, 3 yıl içinde hedeflerimizi yakalamış, 
hatta aşmış olacağız. 3 yılda hedefimiz 40 
bin okul ve 620 bin derslik. Ama çok çalı-
şarak, bu rakamları aşabilir, süreç içinde 
çıtayı daha yükseğe koyabiliriz. Nihayetin-
de hedefimiz tüm sınıflarımızı bu hizmetle 
buluşturabilmek ve bunu en erken şekilde 
başarmanın gayreti içinde olmak.

Ben, FATİH Projesi’nin, öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize, tüm eğitim camiasına 
hayırlı olmasını diliyorum. Başta Milli Eği-
tim Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, 
değerli bakan arkadaşlarımız olmak üzere, 
bu büyük ve anlamlı projede emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Elbette öğretmenlerimizi unutmuyorum... 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tüm 
öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza ha-
yırlar getirmesini diliyor, kendilerine mil-
letçe şükran borçlu olduğumuzu bir kez 
daha ifade ediyor; sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli öğretmenlerimiz, sevgili kardeş-
lerim, Türkiye’nin 81 ilinden gelen siz 
değerli öğretmenlerin nezdinde bütün 
öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, 24 
Kasım Öğretmenler Gününüzü yürekten 
kutluyorum. 

İnsanı en ideal şekilde biçimlendirmek, 
dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son 
derece kutsal bir vazifeyi icra ediyorsu-
nuz. Bu yönüyle milletçe her birinize 
şükran ve minnet borcu yüklü olduğumu-
zu bir kez daha hatırlatmak istiyorum... 

Ankara | 23 Kasım 2010 

24 Kasım Öğretmenler 
Günü Dolayısıyla 81 İlden 

Öğretmenleri Kabul



141

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

Ben her fırsatta ifade ediyorum, bugün 
de partimizin grup toplantısında bir kez 
daha altını çizdim: Hayatta sadece üç kişi 
eli öpülecek kadar yüce, eli öpülecek ka-
dar muhteremdir. Öğretmenlerimiz, her 
birimizin nezdinde anne ve babalarımız 
kadar yüksek bir makama sahiptir.

Elbette dünyanın her yerinde öğretmen 
saygıdeğerdir... Ama bizim kültür ve me-
deniyetimizde, öğretmen, çoğu zaman 
anne ve babanın dahi önüne geçecek ka-
dar azizdir ve saygıdeğerdir. Tarihimize 
baktığınızda, kıtaların karşılarında el 
pençe divan durduğu nice hükümdarın, 
nice sultanın, öğretmenlerinin önünde 
eğildiğini, bilginin önünde acziyetlerini 
ifade ettiklerini görürsünüz. Hiç kimse-
nin önünde diz çökmeyen kudretli ida-
recilerin, öğretmenlerinin önünde dize 
geldiklerini görürsünüz. Sultan 2’inci 
Mehmet gibi büyük bir Fatih’in, Akşem-
seddin gibi bir rehber sayesinde bir çağın 
kapılarını kapatıp, yeni bir çağın kapıları-
nı araladığına şahit olursunuz. Biz, bugün 
de, ilme, alimlere, bilim adamlarına, en 
önemlisi de bize bir harf öğreten, bize bir 
harfin ötesini öğreten öğretmenlerimize 
bu nazarla bakıyoruz.

Şunu burada bütün samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum değerli kardeşlerim... 
2002 sonunda Türkiye’nin idaresini ciddi 
sorunlar, ciddi imkansızlıklar içinde dev-
ralmamıza rağmen, eğitime çok farklı bir 
yer ayırdık ve Cumhuriyet tarihimizin en 
köklü, en kapsamlı, en farklı yatırımlarını 
gerçekleştirdik. Yola çıkarken, kendimize 
4 öncelikli alan belirledik... Sağlık, Adalet 

ve Emniyetin önüne Eğitimi koyduk... 
2005 yılından itibaren hazırladığımız her 
bütçede eğitime ayrılan pay diğer tüm 
kalemlerin üzerinde gerçekleşti. 8 yılda 
158 bin derslik açtık, 750 bin bilgisayarı 
okullarımıza gönderdik. Dün başlattığı-
mız FATİH projesiyle artık okulları değil, 
tek tek sınıf ları bilgisayar ve internetle 
buluşturuyoruz. Sınıflarda yerini alacak 
dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazla-
rında kullanılmak üzere yazılım üretme 
çalışmalarını başlattık. 608 bin öğretme-
nimizi de üç yıl içinde hizmet içi eğitimle 
bu yazılımları kullanır hale getiriyoruz.

Öğretmenlerimizin sorunları her zaman 
önceliğimiz oldu... Sınıf lardaki öğrenci 
sayılarının azaltılmasından ücret artışı-
na, lojman inşasından özlük haklarına ka-
dar her alanda imkanları zorladık. 2002 
yılında 635 lira olan öğretmenin maaşı, 
bugün bin 809 liraya ulaştı. Yani yüzde 
185 oranında arttı. 8 yılda 237 bin 621 
yeni öğretmen ataması yaptık. Sadece bu 
yıl içinde 40 bin yeni öğretmenimizin ata-
masını yapıyoruz.

Türkiye büyüyor, daha da büyüyecek ve 
bu büyüme hiç kuşkusuz sizlerin sayesin-
de, eğitim sayesinde olacak. 2023 yılında, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl-
dönümünde dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasında yer almayı hedefliyoruz ve 
bunu da tartışmasız eğitime yapacağımız 
katkılarla başaracağız. Elbette, eğitim gibi 
köklü, güncel ve hayati bir meselede her 
şeyi çözdük iddiasında değiliz... Nasıl ki 
eğitim yaşam boyu devam eden bir faali-
yetse, eğitim yatırımları, eğitimde reform 
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da her an devam eden bir faaliyet olmak 
zorundadır. Biz yapılması gerekenleri de 
biliyoruz. Onları da, imkanlar nispetinde 
hayata geçireceğiz. Öğretmenlerimizin 
hayat şartlarını, yaptıkları işin statüsüne 
uygun düzeye getirene kadar durmayaca-
ğız, gereken her adımı atacağız. 

Değerli öğretmenlerim…

Hiç bir teknoloji eğitimde öğretmenin ye-
rini alamaz. Zira eğitim, kuru bilginin ak-
tarımından ziyade, gönülden gönüle bir 
köprünün inşası, bu köprü üzerinden bil-
giyle beraber iyi hasletlerin paylaşımıdır. 
Eğitimde en gelişmiş teknolojileri de yine 
ve ancak sizlerin sayesinde faydalı araç-
lar haline getirebiliriz. Kendisini sürekli 
yenileyen, yeniliklere açık, dünyayı takip 
eden bir öğretmen, kendisini geliştirdiği 
kadar öğrencilerini de geliştirmiş olacak-
tır. Maddi ve fiziki şartlar elbette önem-
lidir, ama yaptığı işten manevi haz duy-
mayan insanın gerçek anlamda başarılı 
olması da mümkün değildir. Siz de takdir 
edersiniz ki, öğretmenlik, sadece maddi 
imkanları için yapılacak bir iş değildir. Bu 
mesleği yapmak için önce insanı sevmek, 
gönlünü ve zihnini bu doğrultuda odakla-
mak gerekmektedir. 

Öğretmenlerimiz, sadece aktardıkları 
bilgilerle değil, hal ve hareketlerinden 
konuşma biçimine kadar her bakımdan 
çocuklarımız için ideal bir model oluştur-
mak durumundadırlar. Bütün öğretmen-
lerimize, bu doğrultuda gösterdikleri dik-
kat, titizlik ve gayret için ayrıca teşekkür 
ediyorum. 8 yılda çok güzel işler başardık 

değerli kardeşlerim... Özellikle eğitimde 
attığımız adımlarla, bereketli toprak-
larımıza sağlıklı tohumlar ektik. Sizin 
gayretlerinizle, sizin hassas çabalarınızla, 
bu tohumlar büyüyecek, boy atacak ve 
sağlıklı nesiller olarak geleceğimizi teşkil 
edecekler.

Ben, gelecek adına umutluyum... Zira 
gözlerinden zeka fışkıran öğrencilerimiz 
kadar, bu kutsal yola yüreğini koymuş 
öğretmenlerimiz var... Ben burada sizle-
rin nezdinde bütün öğretmenlerimize bir 
kez daha şükran ve minnet duygularımı 
iletiyorum. İllerinizdeki tüm öğretmen 
kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı 
iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Öğret-
menler Gününüzü bir kez daha kutluyor, 
bu vesileyle ebediyete intikal etmiş öğ-
retmenlerimizi rahmetle anıyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Ankaralı kardeşlerim, değerli arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler... Siz-
leri muhabbetle selamlıyor; bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi’nin Başkentimize, Ankaralı tüm kar-
deşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Proje kapsamında şu ana kadar 825 kame-
ra ve sistemlerinin kurulumu tamamlandı. 

Güvenlik amacıyla kurulan kameralar, 
suçu önlemek ve suçluların yakalanması 
için güvenlik güçlerimize büyük des-
tek sağlıyor. Bu kameralarla birlikte, 
Ankara’nın güvenliğini sağlamak üzere 71 
adet Plaka Tanıma Sistemi’nden istifade 
ediliyor. Ankara’ya giriş-çıkış yapan araç-
lar, bu kamera sistemi ile taranarak gerekli 
işlemler yapılıyor.

Ankara | 1 Aralık 2010 

Ankara Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi Açılış Töreni
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Teknolojik imkanların devreye girmesi, 
güvenlik anlayışını önemli ölçüde değişti-
riyor, trafikten asayişe kadar bir çok konu-
da önemli mesafeler alınmasını sağlıyor. 
Ankara içinde 21 kavşakta 78 adet Kırmızı 
Işık ve Hız İhlal sistemi devreye girdi. 10 
noktada 19 Hız İhlal sistemi aynı şekilde 
çalışmaya başladı. Bu sayede Ankara tra-
fiğinde, trafik kurallarına, özellikle hız 
limitlerine uyma noktasında yeni bir dö-
nem başlamış oldu. Bu proje kapsamında 
şu ana kadar yaklaşık 27 milyon TL tuta-
rında bir yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca, 
15 adet Mobil Plaka Tanıma Sistemi, 100 
adet Mobil Bilgisayar ve 300 adet Araç Ta-
kip sistemi bu proje kapsamında alındı ve 
en kısa zamanda bu teçhizatı da vatandaşı-
mızın hizmetine sunacağız.

Suçluların ortaya çıkarılması kadar önem-
li olan husus, suçu işlenmeden önlemektir. 
Kamera sistemi, önleyici bir fonksiyon da 
görüyor, suçların azalmasına sebep oluyor. 
Ankara’nın, Ankaralı kardeşlerimizin gü-
venliğini sağlamak, dünyanın en güvenilir 
başkenti olan Ankara’yı daha da emniyetli 
bir şehir haline getirmek için gerçekleş-
tirdiğimiz bu büyük yatırımın hayırlı ol-
masını diliyorum. İçişleri Bakanlığımıza, 
Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Ankara 
Valiliğimize, Ankara İl Özel İdaremize, 
Ankara Emniyet Müdürlüğümüze ve Türk 
Telekomünikasyon Şirketine, bu projede 
emeği geçen herkese burada şükranlarımı 
sunuyorum.

Bakınız değerli kardeşlerim... İstanbul’da 
önceki gün çok acı bir hadise yaşadık... 
Ümraniye’de, sabah namazı için camiye 

giden 28 yaşındaki Tamer Koç adlı vatan-
daşımız, bir ya da bir kaç kendini bilmez 
kişi tarafından, açıkçası insanlıktan nasi-
bini alamamış birileri tarafından silahla 
vahşice katledildi. Bu vesileyle, kendisine 
Allah’tan rahmet diliyor; eşine, acılı ailesi-
ne başsağlığı diliyor, aynı gün doğan ve Ta-
mer adını alan oğluna uzun ve sağlıklı bir 
ömür temenni ediyorum. Elbette Tamer 
kardeşimizi geri getirmek mümkün değil... 
Ama İstanbul Polisimiz, çevredeki kamera-
ları ve MOBESE sistemini kullanarak, çok 
kısa bir süre içinde zanlıları yakaladı ve 
adalete teslim etti.

Şu an itibariyle, 73 ilimizde MOBESE siste-
mi kurulmuş ve faaliyete geçmiş durumda. 
Diğer illerimizde de kurulum tamamlandı 
ve sistem faaliyete geçme aşamasına geldi. 
81 ilimizin yanı sıra, 33 büyük ilçede de bu 
sistemi kurduk, 48 ilçe için de çalışmaları-
mız devam ediyor. MOBESE Sistemi gibi, 
Jandarmamızın işini kolaylaştıran JEMUS 
Projesi Hızlı Telsiz Sistemini de 28 ilde fa-
aliyete geçirdik, 7 ilde montaj çalışmaları 
devam ediyor. İnşallah 2016 yılına kadar 
bu telsiz sistemini de 81 vilayetimize ka-
zandırmış olacağız.

Bütün bu çabalarımız neticesinde, Türkiye 
genelinde suç oranlarında ciddi bir azal-
manın da gözlendiğine şahit oluyoruz. Ba-
kın, şu oranlar son derece önemli: Avrupa 
Birliği İstatistik Kurumu tarafından, Eylül 
2010’da güncellenen verilere göre, İsveç’te 
100 bin kişiye düşen suç miktarı 14 bin 
442. İngiltere’de bu rakam 8 bin 123. 
Almanya’da 7 bin 630 ve Fransa’da 5 bin 
603. Bu rakam Türkiye’de ne biliyor mu-
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sunuz? 100 bin kişide 1.339. Yani Türkiye, 
suçun nüfusa oranı noktasında, dünyanın 
en güvenilir, en emniyetli ülkelerinden 
biri konumuna yükseldi. Şahsa yönelik 
suçları aydınlatma oranımız yüzde 95’lere 
ulaştı. Yine bu süreçte, 8 yıllık iktidarımız 
süresince toplam 76 bin 840 gencimizi 
polis teşkilatına kazandırdık. Şurası son 
derece önemli: 8 yıl önce Emniyet Teşki-
latında yüksek okul ve üniversite mezunu 
polis oranı yüzde 21 idi. Bugün bu oran 
yüzde 85’e çıktı.

Biz iktidara yürürken halkımıza bir söz 
verdik... Eğitime, Sağlığa, Adalete ve bun-
larla birlikte Emniyete ağırlık verecek, 
Türkiye’nin kalkınmasını bu 4 önemli 
unsur üzerinde gerçekleştireceğiz dedik. 
Nitekim 8 yılda, 160 bin derslik inşa 
ederken, sağlıkta köklü bir dönüşümü 
gerçekleştirirken, adalet sistemini, hukuk 
sistemini Türkiye’nin gerçekleriyle örtüş-
türürken, Emniyeti de en üst standartlara 
ulaştırmanın mücadelesi içinde olduk. 
Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir gelişme 
olmaz, güven ve istikrar kalıcı hale getiri-
lemez. Güvenlik yoksa, vatandaş kendisini 
emniyet altında hissetmiyorsa, eğitim de 
olmaz, sağlık da, adalet de olmaz, ekono-
mik kalkınma da olmaz. Huzur ve güvenli-
ğin olmadığı yerde büyük bir sosyal çökün-
tü yaşanır, adeta suça zemin hazırlanır. 
İşte bu gerçekten yola çıktık ve Türkiye’yi 
8 yılda dünyanın en emniyetli ülkelerin-
den biri, Başkent Ankara’yı da dünyanın 
en emniyetli başkenti haline getirdik.

Şimdi birileri çıkıp, tek tek olaylar üze-
rinden, münferit olaylar üzerinden, hem 

bizi eleştirmeye, hem de emniyet teşkila-
tımızın, güvenlik güçlerimizin huzur ve 
motivasyonunu kırmaya çalışıyor. Biraz 
önce de ifade ettim... İsveç’e, İngiltere’ye, 
A l m a n y a’ y a  n a z a r a n  s u ç  o r a n l a r ı 
Türkiye’de son derece düşük ve inşallah 
daha da düşecek. Sadece suç oranlarında 
değil, suçun önlenmesinde, suçluların 
bulunmasında da çok çok iyi bir durum-
dayız. Bunu görmeyerek, bunu görmezden 
gelerek, güvenlik güçlerimizi hedef alan-
lar; polisimize, jandarmamıza, askerimize 
olduğu kadar, milletimize de haksızlık 
ediyorlar.

Her zaman ifade ediyorum: Emniyet güç-
lerimiz son derece özverili çalışmalar yü-
rütüyorlar. Polisimiz, Jandarmamız feda-
karca suçla mücadele ediyorlar. Güvenlik 
güçlerimiz, canlarını ortaya koyuyor ve bu 
ülkenin, bu milletin güvenliği sağlamak 
için adeta bedenlerini suça kalkan yapıyor-
lar. Her türlü takdiri, her türlü imkanı ziya-
desiyle hak eden bu güvenlik güçlerimize 
karşı, siyasi ya da başka sebeplerle haksız 
eleştiriler yöneltmek, hakşinaslıkla ve 
ahde vefa ilkesiyle asla bağdaşmaz. Eğer, 
bu büyük teşkilat içinde, suça karışanlar, 
farklı yollara tevessül edenler, görevini ih-
mal edenler varsa, elbette hukuk çerçeve-
sinde bunlar ayıklanacaktır ve ayıklanıyor. 
Bir kaç kişinin yanlış hareketi, asla ve asla 
bütün bir teşkilatı bağlamaz, bütün bir 
teşkilatı töhmet altında bırakmaz. Güven-
lik birimleri içinde, yanlış yollara tevessül 
edenlerin bulup çıkarılması, adalete teslim 
edilmesi, haklarında kanuni işlemlerin 
yapılması, ne suçla mücadeleyi, ne terörle 
mücadeleyi sekteye uğratmaz. Tam ter-
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sine, iyi ile kötü, işini yapanla yapmayan 
ne kadar birbirinden ayrılırsa, güvenlik 
birimlerinin azmi, kararlılığı, motivasyon 
ve cesareti de o oranda artar.

Bakın değerli arkadaşlarım... Biz, siyasette 
fırsatçılığı, haksızlığı en büyük hastalık, 
siyasete musallat olmuş, siyasetin seviye-
sini, siyasetin itibarını kemiren bir ur gibi 
görüyoruz. Eleştiri, yıkmak için, yarala-
mak için, lekelemek için değil, daha iyiyi, 
daha mükemmeli yakalamak için yapıl-
malı. Eleştiri, yıkıcı değil, yapıcı olmalı. 
Ülkedeki münferit olayları fırsat bilerek, 
tüm bir kurumu töhmet altında bırakmak 
ne kadar çirkin bir fırsatçılıksa; siyasette 
de, yalan yanlış haberleri alarak hüküme-
te saldırı malzemesi olarak kullanmak o 
kadar çirkin bir fırsatçılıktır. Şimdi son 
günlerde biliyorsunuz, Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri’ne ait gizli diplomatik 
yazışmalar, bir internet sitesi aracılığı ile 
dünya kamuoyuna açıklandı. Önemli bir 
kısmı düşük düzeyli yazışmalar veya ki-
şisel yorumlar olan bu bilgelerin mutlak 
bir hakikat ve büyük bir gerçek gibi algı-
lanması hakikat duygusunu da, mantık ve 
izanı da ortadan kaldırır.

Ben, Pazartesi günü, Libya’ya hareke-
tim öncesinde, gelişmeleri izlediğimizi, 
Wikileaks’in eteğindeki tüm taşları dök-
mesini beklediğimizi ifade etmiştim. Ne 
yazık ki, birileri, açıklanan çok az belgeyi 
bir fırsat olarak görüp, buradan Hükümete 
nasıl saldırırız derdine düşmüş durum-
dalar. Ben her zaman söylüyorum... Mu-
halefet, bu ülke için, bu millet için çözüm 
politikaları üretmekten aciz olduğu kadar, 

maalesef siyaset üretmek noktasında bile 
büyük bir acziyet içinde. Hakkımızda 
bugüne kadar her türlü ipe sapa gelmez 
iddiayı gündeme taşıdılar ve her seferinde 
yüzleri kızardı. Sabah iftira attılar, öğlen 
altında kaldılar. Öğlen itham ettiler, ak-
şam çark ettiler. Akşam söyledikleri yalan, 
yatsıya kalmadan yüzlerini kızarttı. Şimdi 
görüyoruz ki, kendilerine ait cümle kalma-
dığı için, başka bir devletin diplomatları 
arasındaki dedikodu niteliğindeki yazış-
malardan medet umar hale geldiler. Kendi 
ürettikleri dedikoduları başkalarından 
duyunca gerçek sandılar. 

İsrail medyasına Türkiye’nin Başbakanın-
dan şikayet edenler, Brüksel’de, Paris’te 
Türkiye’yi yabancılara şikayet edenler, 
en son yabancı diplomatların hezeyan-
larına sarılmış durumdalar. Neymiş? 
Başbakan’ın falanca ülkede şu kadar 
hesabı varmış... Neymiş? Başbakan Antal-
ya’daki raylı sistem ihalesine müdahale 
etmiş... Bu hezeyanlara sarılacak kadar mı 
acizsiniz? Bu iftiralardan, bu iddialardan 
medet umacak kadar mı çaresizsiniz? Al-
lah aşkına bu kadar da fırsatçılık olur mu? 
Düne kadar Türkiye’yi sırça köşklerinden 
izliyorlardı, bugün artık kendi ülkelerini 
yabancı diplomatların dedikodularından 
izlemeye başladılar. Düne kadar Türkiye’yi 
sadece magazin basınından takip ediyor-
lardı, bugün artık magazin diplomasi-
sinden izlemeye başladılar. Düne kadar 
kendi hezeyanlarıyla siyaset üretiyorlardı, 
bugün onu da yapamaz hale geldiler, iftira 
ve iddia ithal etmeye başladılar. Yeter ki 
Hükümete yönelik bir saldırı olsun, yeter 
ki Başbakan’a yönelik bir saldırı olsun. Ne-
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reden geldiğine bakmadan, aslını astarını 
araştırmadan, arkasındaki niyet, hedef, 
gaye hakkında en küçük bir endişe taşıma-
dan buna sarılmak, en hafif tabiriyle, evet, 
fırsatçılıktır.

Açık açık söylüyorum: Bana, şahsıma, 
aileme, arkadaşlarıma yönelik iftira atıp, 
bunları ispatlamayanlar ne kadar alçaksa; 
bu iftiraları manşetleriyle, söylemleriyle 
yayanlar, bu iftiraları siyaset malzemesi 
yapanlar da aynı derecede müfteridir, 
alçaktır. Sen Başbakanı seversin, sevmez-
sin. Sen Başbakan’dan hazzedersin ya da 
etmezsin. Ama ülkene saygın varsa, mille-
tine saygın varsa, kendine saygın varsa, bu 
ülkenin Başbakanına yabancıların attığı 
iftiraya sahip çıkmazsın. Hukukun en te-
mel kaidesidir, Müddei iddiasını ispatla 
mükelleftir. Kim iddiada bulunuyorsa, 
ispat yükümlülüğü ona düşer. Masum olan 
masumiyetini ispat etmeye çalışmaz. 

Ana Muhalefet lideri kalkmış, Başbakan 
iddiaları ispatlasın diyor. Bunu bilmemek 
ne kadar büyük bir cehaletse, bunu siyaset 
malzemesi yapmak o kadar büyük seviye-
sizliktir. Siyaset seviye ister, nezaket ister. 
Siyasetçi hakşinas olmalıdır. Gerçeği çar-
pıtmak, yalan ve iftiradan medet ummak 
bir siyaset tarzı olamaz. Siyasetini yalan ve 
iftira üzerine kuranlar hiçbir zaman amaç-
larına ulaşamazlar. Maalesef son dönem 
gördüğümüz tablo Türk siyaseti açısından 
hiç hoş değildir. Küfürlü konuşmak, haka-
ret etmek, iftira etmek siyaset dili haline 
getirilemez. Ülkesinin başbakanına ağza 
alınmayacak hakaretler edenler, nasıl 
bir seviye kaybı içindelerse, yabancıların 

yalanlarını gerçek kabul edip bunların ar-
dına sığınarak hükümeti topa tutanlar da 
ciddi bir seviye kaybı içindedirler.

Biz, seviyesizliği kendileri için seviye ha-
line getirmeye çalışanların söylemlerini 
muhatap almak istemiyoruz. Çirkin bir 
üslupla siyaset yapanları ne biz muhatap 
alır onların seviyelerine ineriz, ne de aziz 
milletimiz bunların söylemlerine prim 
verir. Siz hem Türkiye’nin öneminin, say-
gınlığının artmasından dem vuracaksınız; 
hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbaka-
nı Kosova’da, Lübnan’da, Libya’da büyük 
bir ilgi görüyor diye mutsuz olacak, kıs-
kançlık içine gireceksiniz. Bak ben bura-
dan açık açık söylüyorum... Bu belgelerde 
olduğu iddia edilen, muhalefet partisine 
yönelik sıfatlar, en az bana atılan iftira-
lar kadar beni rahatsız etmiştir. Hiç bir 
yabancı, bana, ülkeme, milletime olduğu 
kadar, benim ülkemin muhalefet partisi-
ne, benim ülkemin siyasetçisine hakaret 
edemez, çirkin sıfatlar kullanamaz. Biz, 
aynı seviyeli, aynı onurlu, aynı basiretli du-
ruşu muhalefetten de beklerken, maalesef 
onlar, iftiralara borazanlık etmeyi tercih 
ediyorlar.

Milletim, bu basiretsizliği elbette değer-
lendirecek ve gerekeni de günü gelince 
yapacaktır. Buradan bir kez daha tekrar-
lıyorum... Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. 
Dedikodu yapmak, asparagas haberler 
üretmek, fitne çıkarmaya çalışmak diplo-
matlık değildir. Bir dönemin büyükelçisi-
nin kişisel kininden kaynaklanan yalan ve 
iftiralarını gerçek gibi kabul etmek, bunun 
üzerinden hükümeti suçlamak büyük bir 
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yanlıştır. ABD Dışişlerinin bile ciddiye 
almadıkları dedikodu bilgilerini, çirkin 
iftiralarını siyaset malzemesi haline geti-
renler ömür boyu yaşayacakları bir utancı 
üstlenmiş olurlar. Aziz milletimizden bek-
lentimiz şudur: Hadise henüz çok sıcaktır. 
Neyin hedeflendiğini, gayenin, amacın, 
niyetin ne olduğunu sağduyu içinde bek-
leyerek görelim. Sabırsızlık içinde, puslu 
havadan istifade umarak, fırsatçılık tav-
rıyla yapılan her değerlendirme erkendir, 
yanlıştır, yapanları gelecekte utanç içinde 
bırakır. 

Bugün bu iddialara sarılarak manşet üre-
tenler, siyaset üretenler, söylem üretenler, 
yarın mahcup olurlar. Bugün bu iddiaları 
siyasetin malzemesi yapanlar, yarın biri-
leri tarafından kullanıldıklarını görür ve 
utanırlar. Biz, sabırla, sağduyu ve soğuk-
kanlılık içinde gelişmeleri izleyeceğiz. 
Türkiye, muhalefetin muhayyilesine sığ-
mayacak kadar büyük bir ülkedir. Türkiye, 
birileri görmek, idrak etmek istemese de, 
itibarlı bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Biz 
gerektiği zamanda, gerektiği zeminde, ge-
rekeni söyler, gerekeni yaparız. Bunu da 
bize hiç kimsenin hatırlatmasına ihtiyaç 
duymayız. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, bir kez daha bugün Ankara’ya 
kazandırdığımız Kent Güvenlik Yönetim 
sistemi’nin hayırlı olmasını diliyorum. 
Ankara’nın emniyeti için, Ankaralıların 
emniyeti için yaptığımız bu yatırımların, 
suçun önlenmesine, suçluların yakalan-
masına azami katkı sağlamasını temenni 
ediyorum. İçişleri Bakanlığımızı, Emniyet 

Genel Müdürlüğümüzü, Ankara Valiliği, 
Ankara İl Özel İdaresi, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü ve diğer tüm kurum ve kuru-
luşları, gayretlerinden dolayı kutluyorum. 
Elbette, polisiyle, jandarmasıyla, tüm 
birimleri ve tüm çalışanlarıyla emniyet 
teşkilatımıza başarılar diliyor, kendileri-
ne özverili çalışmalarından dolayı ülkem 
ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu 
anlamlı tören vesilesiyle emniyet teşkilatı-
mızın tüm şehitlerini de rahmetle anıyor, 
tüm gazilerimize şükran duygularımı 
iletiyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Çok değerli misafirler, değerli arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; böyle anlam-
lı bir günde sizlerle bir arada olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler öncü-
lüğünde bütün dünyada kutlanan 3 Aralık 
Dünya Özürlüler Günü’nü tebrik ediyor; 
ülkemizdeki ve dünyadaki tüm özürlü kar-

deşlerimiz adına hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Birleşmiş Milletler verilerine göre özürlü-
ler, dünya nüfusunun yüzde 10’unu teşkil 
ediyorlar. Bizim Özürlüler araştırmamızın 
verilerine göre ise, ülkemizde nüfusun 
yüzde 12.29’u özürlü kategorilerinden bi-
rinin içinde değerlendiriliyor. Aileleriyle 

Ankara | 3 Aralık 2010 

Dünya Özürlüler Günü Dolayısıyla 
Sivil Toplum Örgütlerini Kabul
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birlikte ele aldığınızda, özürlülük konusu, 
73 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 30 
milyonunu çok yakından ilgilendiriyor. Bu 
kadar büyük bir nüfusu ilgilendiren, bu 
kadar önemli bir meselenin, ülke günde-
minin alt sıralarında yer almasına elbette 
gönlümüz razı olmaz.

Esasen biz, özürlülerin şartlarının iyileşti-
rilmesini, imkanlarının artırılmasını, so-
runlarının çözülmesini insani bir mesele 
olarak görüyor, insan hakları çerçevesinde 
değerlendiriyor ve bu yönde samimi gay-
ret gösteriyoruz. Bakın benim her fırsatta 
ifade ettiğim, Osmanlı Devleti’nin gönül 
mimarı Şeyh Edebali’ye ait şu sözler, bizim 
devlet geleneğimizin adeta ana ilkesini 
oluşturuyor. Diyor ki Şeyh Edebali: “İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın..”. Evet... İnsan için 
olmayan, insanı merkeze almayan ve in-
sani olmayan hiç bir politika refah, huzur 
ve adalete kapı açamaz. Bütün insanları, 
bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa 
aynı gözle bakmayan, insana en önce insan 
olduğu için saygı göstermeyen hiç bir anla-
yış insani ve vicdani olamaz.

Su, aynı nokta üzerine damlaya damlaya, 
yani azim ve kararlılık neticesinde mer-
meri dahi deler... İşte ben onun için, Yunus 
Emre’nin o güzel dizelerini sürekli tekrar 
ediyor ve diyorum ki: “Yaradılanı severiz, 
Yaradandan ötürü...” Yaradanın onu nasıl 
yarattığını sorgulamak asla ve asla bizim 
haddimiz değildir... Bir insanın dili, etnik 
kökeni, inancı, özellikle de fiziki özellikleri 
her ne olursa olsun, o bir insandır ve öyley-
se ona saygı duymak bizim vazifemizdir. 
Bazı insanlarımız doğuştan bir kısım en-

gellere sahip olabilir, bazı kardeşlerimiz ise 
maruz kaldığı kazalar sonucu engelli hale 
gelebilir. Engeli olsun ya da olmasın tüm 
vatandaşlarımız hiçbir haktan mahrum 
kalmamalı, günlük yaşantısını ideal bir 
şekilde sürdürebilmelidir. Nasıl ki biz 73 
milyonu, bütün farklılıklarına rağmen bir 
ve bütün olarak, kardeş olarak görüyorsak, 
elbette özürlü kardeşlerimizin sorunlarını 
da görmek, onlara eşit muamele etmek, 
hatta onlara pozitif ayrımcılık uygulamak 
durumundayız.

Diyor ki Mevlana: “Kalbi ve sözü bir ol-
mayan kimsenin, yüz tane dili bile olsa, o 
yine de dilsizdir. Sen şekle bakma, manaya 
bak...” Yine diyor ki Yunus: “Dilsiz kulak-
sız sözü, can gerek anlayası...” Yani sözü 
söylemeye de, sözü anlamaya da, görmeye 
işitmeye de, başka hiç bir şey değil, can 
gerek, gönül gerek diyor Yunus... Bütün 
kalbimle söylüyorum: Özürlülük, dilde, 
gözde, elde ayakta değil, olsa olsa kalpte, 
gönülde, anlayışta ve kavrayışta tezahür 
eder. Özür, gözlerin görmemesi değil, kal-
bin görmemesidir. Özür, kulakların duy-
maması değil, kalbin duymaması, kalbin 
hissetmemesidir. Asıl özürlü olan, şeklen, 
fiziken engel sahibi olanlar değil, anlayışı, 
kavrayışı, dünyaya ve insana bakışı engelli 
olanlardır.

Şunu da ifade etmeliyim ki, asıl özür, özür-
lü kardeşlerimizin, engelli kardeşlerimizin 
sorunlarına kulak tıkamak, o sorunları 
görmemek ve görmezden gelmektir. Asıl 
özürlü çevresindeki insanların sorunları-
na, sıkıntılarına duyarsız kalanlardır. Biz 
Hükümet olarak 8 yıl boyunca işte bu an-
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layıştan, bu bakış açısından yola çıkarak, 
özürlülerin hayatını kolaylaştırmanın, 
imkanlarını artırmanın mücadelesini ver-
dik ve vermeye de devam ediyoruz. Şunu 
çok büyük rahatlılıkla ve gönül huzuruyla 
söylemek istiyorum: Özürlüler konusun-
da, Cumhuriyet tarihimiz boyunca en 
köklü, en kapsamlı adımlar, şu son 8 yılda 
atılmıştır. Biliyorsunuz, ülkemizde ilk kez 
Özürlüler Kanunu, bizim dönemimizde, 
2005 yılında çıkarıldı. Eğitimden tutunuz 
bakım hizmetlerine; istihdamdan tutunuz, 
ayrımcılığın önlenmesine kadar çok kap-
samlı hakları bu kanunla getirdik. Emlak 
vergisinde muafiyeti, ÖTV, KDV, Motorlu 
Taşıtlar Vergisi istisnasını, özel eğitimi, 
kamu istihdamını, İşaret Dili sisteminin 
oluşturulmasını bu Kanunla sağladık. 
Özürlülere sağlayacağımız imkanların, 
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık gerek-
çesiyle iptal edilmemesi için, son Anayasa 
Değişikliğinde, 12 Eylül’de, bizzat sizlerin 
takdirleriyle Anayasa’yı değiştirdik ve 
özürlü kardeşlerimizi Anayasal güvencey-
le avantajlı hale getirdik.

Özellikle şu rakamlara dikkatlerinizi çek-
mek isterim... Bu rakamlar, esasen özürlü 
kardeşlerimiz için yapılanları son derece 
somut biçimde ortaya koyuyor... Çıkar-
dığımız Özürlüler Kanunu ile, ilk defa 
özürlü kardeşlerimize evde ve özel bakım 
merkezlerinde bakım hizmeti imkanını 
sağladık. Bu hizmetten şu ana kadar ya-
rarlanan özürlü sayısı 266 bin 898 kişi 
oldu. Bu kardeşlerimiz için şu ana kadar 
yaptığımız ödemenin miktarı da 1 milyar 
TL’yi aştı (1 milyar 130 milyon TL) 2002 
yılında, özürlü maaşı alanların sayısı 262 

bin 378 kişiydi. Bu sayı bugün itibariyle, 
dikkatlerinizi çekiyorum, 494 bin kişiye 
ulaştı. Yani iki kata yakın bir artış gerçek-
leşti. Sadece özürlü maaşı alanların sayısı 
artmadı, özürlü kardeşlerimize ödenen 
maaş da çok ciddi oranda arttı. 2002 yılın-
da 24 lira olan Özürlü aylığı, bugün 302 
liraya ulaştı. Yani, 8 yılda özürlü aylığını 
binde 1.158 oranında artırdık. Bir başka 
önemli veri, özürlü istihdamı... 2002 yılın-
da kamu ve özelde istihdam edilen özürlü 
işçi sayısı 10 bin 883 kişi. Bugün bu sayı, 
26 bin 958 kişi. 2002’de özürlü memur 
sayısı 6 bin 103 iken, bugün 14 bin 330... 
Eğitim noktasında aynı şekilde... 2002’de, 
özel eğitim hizmeti veren okul sayısı 104. 
Bugün 1.686. Artış oranı yüzde 1.521. 
Bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 
2002’de 20 bin kişi, bugün 216 bin kişi... 
Artış oranı yüzde 980. Ve bu eğitim hizme-
ti için ödenen aylık tutar 2002’de 245 TL 
iken bugün 432 TL.

Bir kez daha tekrar etmekte fayda görü-
yorum: Özürlüler için bu ve buna benzer 
yaptıklarımız, Cumhuriyet tarihimizin en 
kapsamlı, en köklü icraatlarıdır. İstismar 
peşinde olmadık, göstermelik bir kaç adım 
atıp bu kesime sırtımızı dönmedik; tam 
tersine meseleyi kendi meselemiz olarak 
gördük, sahiplendik ve samimiyetle çö-
züm üretmenin mücadelesi içinde olduk. 
Bugün, birileri çıkıp, zaten yılda bir kez, 
sadece 3 Aralık’ta hatırladıkları özürlüleri 
istismar etmenin gayreti içinde olacaktır. 
Birileri çıkıp, AK Parti iktidarının özürlü-
ler için yaptığı rekor düzeydeki ve tarihi gi-
rişimlerini, protestolarla, sloganlarla per-
delemenin gayreti içinde olacaktır. Bizim 
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istismarla da, istismar siyasetiyle de işimiz 
olmaz. Biz slogan da üretmiyoruz. Biz iş 
ürettik ve iş üretmeye devam ediyoruz.

İşte Anayasa Değişikliği sürecinde gördü-
nüz... Özürlü kardeşlerimiz için de devrim 
niteliğinde bir düzenlemeyi içeren bu de-
ğişikliğe, muhalefet tarafından sırf siyasi 
çıkar uğruna direnç gösterildi. O gün o 
değişikliğe karşı ayak diretenlerin, bugün 
çıkıp da özürlülerin haklarından, sorun-
larından bahsetmeleri, istismardan başka 
hiç bir kavramla izah edilemez. Dediğim 
gibi; yeter ki kalpler, gönüller özürlü olma-
sın... Yeter ki insana bakışımız, insanı ele 
alışımız özürlü olmasın. Yeter ki demokra-
simiz özürlü olmasın... Eğer bunu sağlar-
sak, eğer siyasette, eğer demokraside bu 
özürlü bakış açısını giderebilirsek, inanın 
o zaman her türlü özrü de, her türlü engeli 
de aşarız. Bu 8 yılda sizlerle birlikte hare-
ket ettik. Her aşamada görüş, öneri ve tav-
siyelerinizi dinledik ve tamamını dikkate 
aldık. İnşallah, önümüzdeki süreçte de, 
birlikte hareket etmeye, sizlerin hassasi-
yetlerini gözetmeye, sizlerin rehberliğinde 
yol almaya devam edeceğiz.

Ben, bir kez daha, 3 Aralık Dünya Özürlü-
ler Günü’nün, tüm özürlü kardeşlerimiz 
için hayırlar getirmesini diliyorum. Bu 
anlamlı günü bizlerle paylaşan siz değerli 
kardeşlerime, konfederasyon, federasyon, 
vakıf ve derneklerimizin siz değerli tem-
silcilerine de teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli arkadaş-
larım, hanımefendiler, beyefendiler... Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün, 
bu törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz 
TRT Okul’un, ülkemize, milletimize, 
özellikle de gençlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Başta TRT kurumumuz ve Anadolu Üni-
versitemiz olmak üzere bu, kanalın kuru-
luşunda emeği geçenleri, kanal çalışanları-
nı, katkı veren, destek olan herkesi tebrik 

ediyorum. Özellikle TRT’ye, tüm dünyaya 
örnek teşkil edecek şekilde, televizyonu 
eğitici bir araca, bir bilgi kutusuna çevir-
diği, bunun mümkün olabileceğini göster-
diği için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Yine bugün TRT Televizyonu’nun yayına 
başlayışının 43’üncü yıldönümünü kut-
luyoruz. TRT Televizyonu’na nice başarılı 
yıllar diliyorum.

Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği, 
bu kadar yaygınlaştığı bir çağda değişim 

Ankara | 31 Ocak 2011 

TRT Okul Açılış Töreni
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olgusunun hayatımızın önemli bir ger-
çeği olduğunu görüyoruz. Kitle iletişim 
araçları, hayatımızın her alanında köklü 
değişikliklere sebep oluyor. Bilginin yayıl-
ma hızı tarihte hiç olmadığı kadar arttı, 
dönüştürücü bir güce ulaştı. Özellikle 
eğitim alanında bu imkanın çok iyi bir 
şekilde kullanılması gerekiyor. Bilgiye 
ulaşma konusunda teknolojik imkanları 
kullanabilmek, ciddi bir rekabet avantajı 
oluşturuyor.

Bu süreçte şu gerçeği de görmek durumun-
dayız: Modern araçlar, yarar sağlamak ka-
dar zarar vermek için de kullanılabiliyor 
ve bu durumu çok acı tecrübelerle öğren-
dik. Atom üzerine yapılan araştırmalarla, 
adeta bilim değişirken, başta enerji olmak 
üzere dünyada yeni bir çığır açılırken, 
atom bombası gibi bir felaket de yaşanmak 
durumunda kalındı. Uçağı, bir ulaştırma 
aracı olarak kullandığınızda uzakları 
yakın ederken, bir savaş aracı olarak kul-
landığınızda ise kabusa dönüştürebiliyor-
sunuz. Bilgisayar, eğitici, öğretici yönüyle 
birlikte, tüm dünyayı masamızın üzerine 
taşıyan faydasıyla birlikte, akıllıca kulla-
nılmadığında asosyalleşmenin, yalnızlaş-
manın, hatta çeşitli sağlık sorunlarının 
aracı haline dönüşebiliyor.

Açıkçası dünya, teknolojiye ilişkin olarak 
buna benzer en büyük ikilemi, televizyon 
konusunda yaşadı ve yaşıyor. Televizyon, 
dünyada yayına başladığı günden itibaren, 
eğlencenin, öğrenmenin, öğretmenin, ha-
berleşmenin müthiş bir aracı olarak görül-
düğü kadar, dünyadaki yaygın terimiyle 
bir aptal kutusuna da dönüşebiliyor, bir kı-

sım olumsuzluklara sebep olabiliyor. Neyi 
nasıl kullandığınız son derece önemli... 
Her araç, her alet, usta bir elde, mahir bir 
elde, sorumluluk sahibi, otokontrol sahibi; 
bencil değil, kucaklayıcı, çıkarcı değil, pay-
laşmacı bir elde, insanlık için çok büyük 
bir faydaya, büyük bir umuda dönüşebilir.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, 
kısa adıyla TRT, işte, televizyonun imajını, 
algısını, fonksiyonunu değiştiren, televiz-
yonda yeni bir anlayışı hakim kılan ve hat-
ta tüm dünyaya örnek teşkil eden bir so-
rumlulukla, son dönemde büyük atılımlar 
gerçekleştirdi. TRT’nin farkını her alanda 
çok bariz olarak, çok net olarak görüyoruz. 
Türkçe’nin korunması, en güzel şekliyle 
kullanılması noktasında TRT önemli bir 
işlev görüyor. Ailenin, aile değerlerinin 
muhafaza edilmesi, çocukların gelişimi, 
milli ve manevi değerlere saygı noktasında 
TRT çok farklı bir yerde duruyor. Tarihe, 
milletçe saygı duyduğumuz, hürmet gös-
terdiğimiz tarihi şahsiyetlere, inançlara, 
kültürlere karşı TRT hassasiyet sergiliyor, 
sorumlu bir yayın politikası izliyor.

TRT, tüm bu hassasiyetleriyle, milletin 
televizyonu olduğunu, milletin emanetini 
hakkıyla, hakkaniyetle taşıdığını gösterdi 
ve göstermeye devam ediyor. TRT bizim 
ekranımız. TRT, milletimizin, ülkemi-
zin ekranı ve TRT, bizim vizyonumuzu 
dünyaya gösterecek, taşıyacak en önemli 
araçlardan biri... Güçlü ekonomiyi, itibar-
lı Türkiye’yi, bizim barış mesajlarımızı, 
Büyük Türkiye imajını dünyaya bugün 
TRT ile ulaştırıyoruz. Son dönemde kur-
duğumuz 10 yeni kanal ile, toplumun her 
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kesimine ulaştığımız gibi, artık dünyaya 
da ulaşıyoruz. Çocuk kanalıyla çocuklara, 
müzik kanalıyla gençlere, Anadolu kana-
lıyla yerele, TRT Şeş ile ülkemizin farklı bir 
zenginliğine hitap ediyoruz. Avaz’la, TRT 
Türk’le, TRT Et Türkiyye ile Arap dünyası-
na, Turizm kanalıyla, 32 farklı dilde yayın 
yapan internet sayfasıyla dünyaya hitap 
ediyoruz. Nasıl ki TİKA ile ata yadigarı 
eserlere sahip çıkıyorsak, nasıl ki Yunus 
Emre Enstitüsü ile artık dünyaya Türkçe 
öğretiyorsak, işte TRT ile de dünyaya Türk-
çe sesleniyor, dünyaya barış mesajlarımızı, 
hoşgörü mesajlarımızı gönderiyoruz.

İşte bugün de, bu anlamlı törenle, televiz-
yonun asli vazifelerinden birini yerine 
getirecek, televizyonu bir okula dönüş-
türecek TRT Okul’u devreye alıyoruz. 
Türkiye’ye hizmet ederken önceliğimiz her 
zaman eğitim oldu. İlk günden itibaren, 
Türkiye’nin en ücra köşesine eğitim hiz-
meti taşımanın, gençlerimize en modern 
eğitim imkanlarını sunmanın, her çocuğu-
muza, özellikle kızlarımıza ulaşmanın mü-
cadelesi içinde olduk. 8 yılda 160 bin yeni 
derslik inşa ettik. Okullarımıza 1 milyona 
yakın bilgisayar gönderdik. Şimdi, sınıfla-
ra kadar bilgisayar ve akıllı tahta gönder-
meye başladık. 80 yeni üniversite açarak, 
üniversite sayımızı 156’ya çıkardık, her 
ilimize üniversite kazandırdık. Bugün, 
Anadolu Üniversitesi ve TRT’nin işbirli-
ğiyle kurulan bu kanalla, artık her eve, her 
okula, televizyonun çektiği her yere okulu, 
hatta üniversiteyi götürüyoruz.

Sadece gençlerimiz için, çocuklarımız için 
değil, tüm vatandaşlarımız için bu kanal 

aracılığıyla yaşam boyu öğrenme altyapı-
sını hazırlıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum: 
Uçağın, otomobilin, bilgisayar, internet, 
televizyonun olmadığı, seyahatlerin aylar-
ca, yıllarca sürdüğü dönemlerde, nice in-
sanlar evlerini, şehirlerini, ülkelerini terk 
ederek bilginin peşine düşüyorlardı. Bir 
tek kitabı bulabilmek için, aylarca, yıllarca 
yol kat eden ilim sevdalıları vardı. Şöhre-
tini duyduğu bir alimden ders alabilmek 
elini için o günün şartları içinde binlerce 
kilometre kateden ilim aşıkları vardı. Bil-
giye, bilim insanlarına en büyük saygıyı 
ve önemi verecek bir şekilde yaklaşmak 
durumundayız. Bu milletin her bir ferdine, 
ilim aşkını, öğrenme sevdasını aşılamak 
zorundayız.

TRT Okul, öğrettiği kadar, eğittiği kadar, 
inanıyorum ki eriştiği her yere, her ha-
neye, işte o öğrenme aşkını ve sevdasını 
da ulaştıracaktır. Ben bir kez daha, Ana-
dolu Üniversitemize, TRT kurumumuza, 
bu son derece anlamlı hizmet için, bu 
önemli kanal için teşekkür ediyorum ve 
TRT Televizyonu’nun yayına başlayışının 
43’üncü yıldönümünü tekrar kutluyor 
tüm çalışanlara başarılar diliyorum. TRT 
Okul’un hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Gümüşhaneli kardeşlerim, sevgili 
vatandaşlarım, çok değerli hanımefen-
diler, beyefendiler... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor; bugün İstanbul’da 
yaşayan Gümüşhaneli kardeşlerimin ara-
sında bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler 
aracılığıyla, tüm Gümüşhane’ye, Kelkit, 
Kürtün, Köse, Şiran Ve Torul’a, oralardaki 
kardeşlerime selam ve sevgilerimi yollu-
yorum. Yine sizler aracılığıyla, 12 Eylül 

halkoylamasında yüzde 78.5 gibi yüksek 
bir oy oranıyla evet diyen Gümüşhane’ye 
şükranlarımı iletiyorum.

2009 Mahalli seçimlerinde Gümüşhane’ye 
gitmeyi ve oradaki kardeşlerimizle ku-
caklaşmayı arzulamış, bunu da progra-
mımıza koymuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu 
kardeşimizin müessif bir kaza neticesin-
de vefatıyla bu programımızı o zaman 
iptal ettik. İnşallah, en kısa zamanda 

İstanbul | 12 Şubat 2011 

Gümüşhaneliler Gecesi
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Gümüşhane’ye tekrar gidecek ve hasret 
gidereceğiz. 

Esasen, AK Parti’yi kurduğumuz günler-
de, Genel Başkan sıfatıyla ilk kez ziyaret 
ettiğim Gümüşhane, bende unutulmaz 
hatıralar bıraktı. Gece yarısı, otobüsle 
Gümüşhane’den Trabzon’a ulaşmaya ça-
lışırken, yolda bir grup teyzenin, ehram-
ları içinde bekleştiğini gördük ve durduk. 
Oradan geçeceğimizi öğrenmişler ve 
saatler boyunca yolun kenarında bizi bek-
lemişler. Kendileriyle sohbet ederken, ik-
ram ettikleri köme’lerin de tadına baktık. 
Daha partimizi kurduğumuz ilk günlerde 
şahit olduğumuz bu sahne, Türkiye’nin 
bizden ne beklediğini, bizden ne umdu-
ğunu anlamamız noktasında son derece 
teşvik edici oldu. 

Biz, bu hareketin, işte o yol kenarlarında 
oğlunu bekler gibi bekleyen teyzelerin, 
eze’lerin, ninelerin, yoksul köylülerin, 
gözlerinden umut fışkıran çocukların 
hayır duaları üzerine kurulduğunu bir an 
bile olsun hatırımızdan çıkarmadık. 8 yıl 
boyunca, yolumuzu gözleyen, bize umut 
bağlayan o kitlelere mahcup olmamak en 
büyük gayemiz oldu. Biz, her fırsatta, hem 
kendimize, hem de halkımıza, altını kalın 
çizgilerle çizerek ve samimiyetle şunu 
söylüyoruz: AK Parti’yi millet kurmuştur, 
AK Parti milletin partisidir. AK Parti’ye 
rota çizecek, istikamet belirleyecek olan 
da yalnızca ve yalnızca millettir.

Bakınız değerli kardeşlerim... Bugün 
Sakarya’daki Toplu Açılış Töreni’nde de 
ifade ettim... Mısır’da olaylar başladığın-

da, biz meseleye çıkar zaviyesinden bak-
madık. Diplomasinin diliyle yetinmedik. 
Çifte standarda yeltenmedik. Kardeşlik 
hukuku, komşuluk hukuku, ortak bir ta-
rihin ve ortak bir medeniyetin hukuku ne 
gerektiriyorsa, nasıl gerektiriyorsa biz de 
öyle davrandık. Zira biz, statükonun ne 
demek olduğunu, neye tekabül ettiğini, 
bir ülkeyi nasıl durağanlaştırdığını, do-
nuklaştırdığını çok iyi biliyoruz.

Vesayetçi anlayışların, halkın talepleri-
ne, arzularına kör ve sağır yaklaşımların 
ülkeye ne büyük zararlar verdiğini biz 
yaşayarak gördük ve öğrendik. Milletin, 
sandık yoluyla yönetime iradesini yan-
sıttığı dönemlerde, ülkenin nasıl şaha 
kalktığını, ekonominin nasıl büyüdüğünü 
tecrübe ettik. Demokrasinin askıya alın-
dığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, konuş-
manın, yazmanın baskı altında tutulduğu 
dönemlerde ise Türkiye’nin nasıl küçül-
düğünü, itibarının nasıl zedelendiğini, 
yoksulluğun nasıl çığ gibi ülkenin üzeri-
ne çöktüğünü de gördük ve yaşadık. 

İşte onun için biz Mısır halkının hissiya-
tını, Tahrir Meydanı’ndaki o haykırışları, 
halkın taleplerini, isteklerini en iyi anla-
yan milletlerden biriyiz. Değişim arzusu-
nun önünde hiç bir gücün duramayaca-
ğını, statükonun da, baskının da ilelebed 
egemen olamayacağını biz çok iyi biliyo-
ruz. İşte onun için, Mısır konusunda her-
kes susarken biz susmadık. Herkes bek-
lerken biz beklemedik. Duruma göre tavır 
belirlemek yerine, yüreğimizin sesiyle, 
kalbimizle, gönlümüzle hareket ettik ve 
Mısır’dan desteğimizi esirgemedik. Şu 
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anda, Mısır’daki gelişmeleri suskunlukla 
takip edenler mahcup olmuş durumdalar. 
Bizim yüreğimizden gelen tavsiyelerimizi 
eleştirenler mahcup olmuş durumdalar. 
Çifte standardı, bekle-gör politikasını 
benimseyenler, Mısır için demokrasiyi 
çok görenler mahcup olmuş durumdalar. 
Ama biz mahcub olmadık, Türkiye mah-
cub olmadı, milletimiz mahcub olmadı. 
Düne kadar Mısır halkının kalbinde 
müstesna bir yerimiz vardı. O müstesna 
yer bugün Mısır’ın kalbinde güç kazandı, 
kardeşliğimiz daha da pekişti. Desteğimiz 
ve dualarımız Mısır’la... İnşallah, en kısa 
sürede seçimler yapılır, anayasal demok-
rasi tesis edilir ve Mısır yeniden ihtişamlı 
günlerine döner.

Değerli arkadaşlarım... 

Bu vesileyle şunu da ifade etmek duru-
mundayım... Siyaset ayak oyunlarıyla 
yapılmaz. Siyaset kandırmayla, yalanla, 
iftirayla asla yapılmaz. Siyaset, yıkıcı 
olmayı değil, yapıcı olmayı gerektirir. 
Siyaset en başta dürüstlüğü, samimiyeti, 
milletle gönül bağı kurmayı gerektirir. 
Siyaseti bir rant kapısı, çıkar kapısı olarak 
görenler; koltuk ve makam hırsı içinde si-
yaseti değerlendirenler hep yanıldılar ve 
yanılmaya da mahkum olacaklar. Türkiye 
içinde, seçimleri, sandıktan çıkan sonuç-
ları, milletin verdiği mesajları bir türlü 
anlamayanlar, anlamak istemeyenler, 
Tunus ve Mısır’daki olayları da anlamak, 
kavramak istemediler. Mısır’daki göste-
riler dolayısıyla rol dağılımı yapanlar, 
aslında burada, Türkiye’de neye tekabül 
ettiklerini bir türlü göremediler.

Son günlerde Ana Muhalefet Partisi’nden 
yapılan açıklamalar, Meclis Komisyon-
larında, Genel Kurul’da yaşanan görün-
tüler, halkı anarşiye çağıran yaklaşım-
lar, muhalefetin demokrasiye bakışını 
da bir kez daha ortaya koymuştur. Biz 
hizmet siyasetiyle, millet odaklı siyaset 
anlayışımızla gece gündüz çalışırken, 
muhalefetin, sadece engellemek, sadece 
yavaşlatmak gibi bir gayret içinde oldu-
ğunu eminim ki aziz milletimiz de çok iyi 
görüyor. 

Bakın ben, 8 yıldır, bazı istisnalar dışında 
temel atma törenlerine katılmıyorum. 
En son, tarihi nitelikte bir proje olan, 
İstanbul’u İzmir’e bağlayacak Otoyol’un 
ve Körfez ’de inşa edeceğimiz asma 
köprü’nün; geçen hafta da Suriye ile Tür-
kiye sınırında, Asi nehri üzerinde, Suriye 
ile ortak inşa edeceğimiz barajın temel 
atma törenine katıldım. Ben açılışlara 
katılıyorum ve tek tek açılışlara katılmam 
mümkün olmadığı için, şehirlerimizde 
toplu açılışlar yapıyorum. Ana Muhalefet 
Partisi’nin, bunu bile hazmedemediğini, 
toplu açılışlardan bile rahatsızlık duydu-
ğunu görüyoruz. Kendileri, Ankara’da, 
küçük bir parkın açılışına genel başkan, 
genel sekreter, grup başkanvekili ve 
milletvekilleriyle tam kadro katılırken, 
biz bir kalemde, isimlerini bile zikretme 
imkanımız olmadan, 100 parkı birden 
açıyoruz. İşte bugün Sakarya’da 54 ka-
lem hizmeti açtık. Köylerde yapılan 60 
çocuk parkını, sadece bir kalem olarak 
kabul ettik ve öyle açılışını yaptık. Biz 
bunlara takılmıyoruz ve takılmayacağız. 
Biz, böyle küçük meselelerle, böyle küçük 
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hesaplarla oyalanmayacak, hizmet yolcu-
luğumuzdan geri kalmayacağız.

Bakınız, şu 8 yıl içinde, Gümüşhane’ye 
tarihinin en büyük hizmetlerini kazan-
dırdık. Gümüşhane’de 451 dersliğin yapı-
mını tamamladık. Okullarımıza 2 bin 850 
adet bilgisayar gönderdik. Gümüşhane’ye, 
yüzyıllardır özlemi olan üniversiteyi biz 
kazandırdık. 2008’de açtığımız Gümüşha-
ne Üniversitemizin bünyesinde 4 fakülte, 
2 enstitü, 3 yüksekokul ve 8 meslek yük-
sek okulu hizmete girdi. 2009 yılında 402 
yatak kapasiteli bir öğrenci yurdunu hiz-
mete açtık. 2011 yılı yatırım programında 
Gümüşhane’de 750 yatak kapasiteli bir 
yurt projemiz daha var. Gümüşhane’de 
şartlı nakit transferinden öğrencilerimize 
4.3 milyon TL’lik yardım yaptık. 

Gümüşhane’de Sağlık hizmetleri için 
53 milyon TL harcama yaptık. Kelkit 
devlet hastanesi, Merkez devlet hasta-
nesi ek binası ve 4 adet sağlık ocağını 
Gümüşhane’ye kazandırdık. Ayrıca Torul 
entegre ilçe hastanesinin yapımına sü-
ratle devam ediyoruz, inşallah bu hasta-
nemizi de en kısa zamanda tamamlayıp 
hizmete açacağız. Gümüşhane’de Devlet 
Hastanesi Uzman Hekim Muayene Odası 
Sayısını 11’den 46’ya, sağlık ocağı muaye-
ne oda sayısını 17’den 44’e çıkardık. Gü-
müşhane İlimizde, biz göreve geldiğimiz-
de 2 tane 112 istasyonu vardı, bugün bu 
sayı 6. Ambulans sayısı 5 iken 17’ye çıktı. 

TOKİ aracılığı ile Gümüşhane’de bugüne 
kadar 1.211 konut uygulaması başlattık, 
1.013 konutu tamamladık ve sahiplerine 

teslim ettik, 198 konutun yapımına de-
vam ediyoruz. Bin 32 konutla ilgili proje 
ve ihale çalışmalarımız da ayrıca devam 
ediyor. Bütün projelerimiz tamamlandı-
ğında Gümüşhane’de toplam 2 bin 243 
konut yapmış olacağız. 2002 yılına kadar 
Gümüşhane’de sadece 1 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı, biz buna 8 yılda 13 
kilometre daha bölünmüş yol ekledik. Ta-
rımı, çiftçimizi, köylümüzü destekledik. 
Köylerimizin yol ve su sorunu çözmek 
için KÖYDES projemizle yoğun çalışma 
başlattık. Koruluk Barajı ve Sulaması 
2006 yılında, Kürtün Barajı 2003 yılında, 
Torul Barajı 2008 yılında tamamlandı ve 
hizmete açtık. Halen devam etmekte olan 
5 bin 79 hektar araziyi sulayacak Köse 
Barajı ve Sulaması projesinin, barajını 
2009 yılında tamamladık, sulamasını da 
inşallah bu sene içinde tamamlayıp hiz-
mete açacağız. Kelkit ilçesi için hayati 
önem arz eden ve 5 bin 208 hektar araziyi 
sulayacak olan Sadak Barajı ve Sulaması 
Projesinin ihalesini yaptık, inşallah bu 
sene içinde inşaatına başlayacağız.

Şundan emin olmanızı istiyorum sevgili 
kardeşlerim... Gözünüz arkada kalmasın... 
81 vilayetimiz gibi Gümüşhane’de emin 
ellerde ve Gümüşhane de kalkınıyor, 
ilerliyor, çehresi hızla değişiyor. Buradan 
Trabzon’a, Trabzon’dan Zigana üzerin-
den Gümüşhane’ye kadar bütün yolları 
bölünmüş yol haline getiriyoruz. Gerede 
– Merzifon ve Trabzon Gümüşhane ara-
sında çok az bir kısım kaldı, oralarda da 
çalışmalar devam ediyor. Sizlerin, gerek 
karayoluyla, gerek Trabzon üzerinden ha-
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vayoluyla sıla-i rahim yapabilmeniz için 
de hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Ancak, bu yolları sadece sıla-ı rahim için, 
sadece sevdiklerinizi, atalarınızı ziyaret 
için değil, artık yatırım için, ticaret için de 
kullanmanızı özellikle sizlerden rica edi-
yorum. Bir şehrin kalkınmasının sadece 
kamu yatırımlarıyla mümkün olmadığını 
sizler de takdir edersiniz... Bizim kamu 
yatırımlarında esas hedefimiz, illerimize 
özel sektörün, yatırımların ulaşmasını 
sağlamak ve bunu kolaylaştırmak. Biz bu-
nun alt yapısını kurmak için çalışıyoruz. 
Bizim açtığımız yollardan gidip, illerinizi 
imar etmenizi, oralarda yatırım yapma-
nızı bekliyoruz. Esasen Gümüşhane’de 
sizlerden bunu bekliyor. Gümüşhane’ye 
vefa borcunu yerine getirenlere ben bu 
vesileyle teşekkür ediyorum. Ama bunun 
yeterli olmadığını, Gümüşhane’nin çok 
daha fazla özel sektör yatırımını hak etti-
ğini de belirtmek istiyorum.

Bir kez daha, bu anlamlı gecede sizlerle 
buluştuğum, sizlerle hasret giderdiğim 
için büyük memnuniyet duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. İstanbul için, aynı 
oranda Gümüşhane için çalışmaya devam 
edeceğimizi bilmenizi istiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun...
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Sevgili Ordulular, değerli kardeşlerim, çok 
değerli hanımefendiler, beyefendiler... Siz-
leri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; 
İstanbul’daki Ordulu kardeşlerimle bir 
araya gelmekten, sizlerle hasret gideriyor 
olmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Buradan, sizle-
rin aracılığıyla, İstanbul’daki tüm Ordulu 
hemşerilerime, Ordu’daki tüm kardeşleri-
me, vatandaşlarıma selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum.

Bu yola revan olduğumuz günden itiba-
ren Ordulu kardeşlerim bizden desteğini, 
hayır duasını hiç eksik etmedi. Ordulu 
kardeşlerim, Karadeniz’in coşkusunu, 
Karadeniz’in heyecanını, Karadeniz sev-
dasını bize her zaman hissettirdi. 12 Eylül 
halkoylamasında Ordu, yüzde 63.5 oranın-
da EVET diyerek demokrasi mücadelemi-
ze, hukukun üstünlüğü mücadelemize, ye-
niden Büyük Türkiye mücadelemize güçlü 
bir destek verdi. Bu buluşma vesilesiyle, 
sizlere ve sizlerin şahsında tüm Ordulu 

İstanbul | 13 Şubat 2011 

Ordulular Sevgi Şöleni
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kardeşlerime desteklerinden, katkıların-
dan, hayır dualarından dolayı şükranları-
mı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ordulular... 

O r d u ’ n u n  t a n ı t ı m ı  i ç i n ,  O r d u ’ y u 
Türkiye’ye, Ordu’yu dünyaya tanıtmak için 
kullanılan son derece anlamlı bir slogan 
var: “Ordu, oksijen yurdudur”... “Ordu, 
içinden geçilip gidilecek değil, kalınacak 
şehirdir” Evet... Ordu, yaylalarıyla, kale-
leriyle, camileri, hamamları, kümbetleri, 
fındığı, zengin mutfağıyla, geçmişi ve bu-
günüyle, görülmeyi, kalınmayı, yaşanmayı 
fazlasıyla hak ediyor. 

Ordu’ya yaptığımız yatırımlarla, özellikle 
ulaştırma alanındaki yatırımlarımızla, 
sadece sizlerin Ordu’ya konfor ve emni-
yet içinde ulaşmanızı sağlamakla kalma-
dık, adeta Türkiye’nin, adeta dünyanın 
Ordu’yla bağlantısını yeniden tesis ettik. 
Yıllarca bitirilemeyen, sürüncemede bı-
rakılan Bolu Tüneli’ni, Merzifon-Samsun 
yolunu, Karadeniz Sahil yolunu duble 
yol olarak tamamladık ve hizmete açtık. 
Gerede Merzifon arasında aynı şekilde 
çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz’i 
doğrudan Akdeniz’e; bağlantı yollarıyla 
Anadolu’ya bağlayacak 653 kilometrelik 
yolun 133 kilometrelik bölümü Ordu’da 
bulunuyor. Dağları delerek, tünelleri tek 
tek bitirerek bu yolun da çalışmasını sür-
dürüyoruz. 

Hava ulaşımı noktasında Ordu’ya verdiği-
miz sözü tutuyoruz. OR-Gİ Havaalanı için 
yer tespiti tamamlandı, birkaç gün önce, 

ihale aşamasında kullanılmak üzere ilk 
etapta 21 milyon lira Maliye Bakanlığı 
tarafından tahsis edildi ve inşallah en kısa 
sürede, belki Mart ayında artık temeli 
atacağız. Biz, 81 vilayette, Türkiye’nin ta-
mamında, yapamayacağımız işin sözünü 
vermedik. Söz verdiğimizde de o sözün ar-
kasında durduk, verdiğimiz sözleri tuttuk. 
Kim ne derse desin, kim hangi spekülasyo-
nu yaparsa yapsın, kim hangi dedikoduyu 
üretirse üretsin, OR-Gİ Havaalanını, verdi-
ğimiz söz üzere en kısa zamanda inşallah 
Ordu ve Giresun’a kazandırıyoruz.

Bu ülke içi boş vaatlerden çok çekti. Bu 
millet, yalan siyasetinden, iftira siyasetin-
den, popülist siyasetten çok çekti. Bizim 
siyasetimiz hizmet siyaseti... Her zaman 
ifade ediyorum: Biz, millete efendi olmak 
için değil, millete hizmetkâr olmak için 
geldik. Üzerimizdeki emanetin farkın-
dayız, idrakindeyiz. Bize oy versin ya da 
vermesin, 74 milyonun emanetini taşıdığı-
mızın bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket 
ediyoruz. Türkiye’yi büyütmek, ekonomiyi 
büyütmek, demokrasiyi yüceltmek, bu ül-
kenin itibarına itibar, gücüne güç katmak 
için 8 yıldır canla başla, gece-gündüz çalı-
şıyor, koşuyor ve koşturuyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim... Rizeli bir kar-
deşiniz olarak, Karadenizli bir hemşeriniz 
olarak, baba ocağını terk etmenin, göç et-
menin, büyük şehirde tutunma mücadele-
si vermenin ne denli meşakkatli olduğunu 
çok iyi biliyorum. Babalarımız ya da dede-
lerimiz, okul bulamadığı için, öğretmen, 
doktor bulamadığı için, iş, ekmek bulama-
dığı için, kalktılar, büyük şehirlere, hatta 
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başka ülkelere göç ettiler. Büyük trajediler 
yaşandı, acı dramlar yaşandı. Hasretin, 
özlemin, gurbetin üzerine, yokluk eklendi, 
ezilmişlik, dışlanmışlık eklendi. Bunları 
yaşadığımız için, bunları dinleyerek büyü-
düğümüz için, tıpkı babalarımız gibi, doğ-
duğumuz şehirde, büyüdüğümüz şehirde 
kendimizi gurbette hissettiğimiz için bu 
mücadeleye elimizi, bedenimizi, yüreğimi-
zi koyduk.

Hani diyor ya şair: Öz yurdunda garipsin, 
öz vatanında parya... Bizden sonrakiler ga-
ripliği yaşamasın, gençler, çocuklar parya-
lığı yaşamasın, kimse kendisini dışlanmış, 
ötelenmiş hissetmesin diye bu hareketi 
omuzladık. Bir yandan, kendi şehrimiz 
İstanbul’u sahiplenirken, İstanbul’un der-
dine, meselesine çözüm üretirken, diğer 
yandan sılayı, diğer yandan baba ocağını, 
Anadolu’yu, Trakya’yı büyütmenin, oraları 
yeşertmenin, oraları ellerinden tutup aya-
ğa kaldırmanın mücadelesini verdik. 

Biz istiyoruz ki, artık Rizeli genç, Trab-
zonlu, Artvinli, Giresunlu, Ordulu genç, 
şehrini, baba ocağını terk edip, zorunlu ol-
madıkça gurbete gitmesin. Biz istiyoruz ki, 
çocuklarımız, yanı başlarında anaokuluna, 
ilköğretim okullarına, liselere, üniversite-
lere sahip olsun, buralarda okusun, bura-
larda mezun olup şehrinin kalkınmasına 
hizmet etsin. Biz istiyoruz ki, şehirlerimiz 
potansiyelini kullansın, yatırım yapsın, iş 
üretsin, istihdam üretsin. Biz istiyoruz ki, 
artık Ordu İstanbul’a değil; İstanbul, eği-
tim için, turizm için, çalışmak için Ordu’ya 
aksın.

Bu bir hayal değil sevgili kardeşlerim... 
Bu mümkün ve biz işte bunu gerçekleş-
tirmenin mücadelesini veriyoruz. Şu 
anda 81 vilayetimiz hamdolsun şantiye 
halinde. Yollarla, konutlarla, okullarla, 
hastanelerle, adalet saraylarıyla, kamu ve 
özel sektör yatırımlarıyla 81 vilayetimizin 
çehresi değişiyor. Van’ın da, Batman’ın da, 
Bitlis’in de çehresi değişiyor. Artvin’in, 
Trabzon’un, Ordu’nun da çehresi değişi-
yor. Antalya, İzmir, Tekirdağ nasıl deği-
şiyorsa, Çorum, Yozgat, Sivas da o kadar 
değişiyor. Türkiye’nin 81 vilayetinden 
umut, Türkiye’nin 81 vilayetinden heye-
can fışkırıyor. Şunu altını çizerek ifade 
ediyorum: Bizim siyasetimizde korku yok, 
korkutmak yok. Bizim siyasetimizde, dedi-
koduyla, sanal korkularla, sanal tehditlerle 
ayakta kalma çabası yok. Bizim siyaseti-
mizde, başkalarının yaşam tarzına müda-
hale, yasaklamak, kısıtlamak yok. Bizim 
siyasetimizde istismar yok, kutsal değer-
leri, hassasiyetleri siyasete alet etmek yok. 
Bizim siyasetimizde karnından konuşmak, 
bizim siyasetimizde çark etmek, bizim si-
yasetimizde nabza göre şerbet vermek yok. 

Biz, 12 Eylül’ün hemen ardından, HA-
YIR diyen yüzde 42’yi de anlama çabası 
içinde olacağımızı, samimiyetle empati 
kurma gayreti içinde olacağımızı ilan et-
tik. İstanbul’da yüzde 45’i, Ordu’da yüzde 
46.5’i anlamak için içtenlikle çalışacağı-
mızı ifade ettik. Zira bu ülkenin en büyük 
gücü, tarihidir, kültürüdür, medeniyet bi-
rikimidir. Bu ülkenin en büyük zenginliği, 
renkliliğidir, farklılığıdır, çeşitliliğidir. Bu 
ülkenin en büyük potansiyeli, birliğidir, 
kardeşliğidir, dayanışması, paylaşmasıdır. 
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İşte 8 yıldır bu gücü harekete geçirmek, 
bu zenginliği işlemek, bu potansiyeli açığa 
çıkarmak için çalışıyoruz. 

Şundan emin olunuz sevgili kardeşlerim... 
Bugün ekonomisiyle büyük bir Türkiye 
var. Bugün, demokrasisiyle güçlü bir Tür-
kiye var. Bugün, dış politikadaki onurlu 
duruşuyla, aktif girişimleriyle itibarlı bir 
Türkiye var. Bugün, izleyen değil, izlenen; 
takip eden değil, takip edilen; model ara-
yan değil, model alınan; gündemi belirle-
nen değil, gündem belirleyen bir Türkiye 
var. Bugün, barış çağrıları, barış çabaları 
tüm dünyada yankı bulan, karşılık bulan, 
dikkate alınan bir Türkiye var.

Türkiye, bölgesinde, dünyada, kişisel çı-
karların değil, bölgesel çıkarların, küresel 
çıkarların, evrensel insani değerlerin mü-
cadelesini veriyor. Çünkü bizim medeni-
yetimiz bize şunu emrediyor: kendin için 
istediğini, kardeşin için de isteyeceksin. 
Kendine ne istiyorsan, yanı başındaki 
kardeşine, komşuna da onu isteyeceksin. 
Kendi ülken, kendi halkın için istediğini, 
arzuladığını, komşu ülken için de, bölgen-
deki kardeşlerin için de isteyecek, arzula-
yacaksın.

8 yıldır dış politikada bu ilkeyle, bu düs-
turla hareket ettik ve böyle hareket etmeye 
devam ediyoruz. Tunus’ta, Mısır’da olaylar 
olduğunda, halk sokağa döküldüğünde, 
demokratik haklarını talep ettiğinde, 
bütün dünya susarken, sessiz, tepkisiz 
kalırken, biz çıktık, gerekli eleştirimizi, 
önerimizi, tavsiyelerimizi samimiyetle dile 
getirdik. Halkın taleplerine, halkın haykı-

rışlarına kulak verilmesi, gecikmiş reform-
ların gerçekleştirilmesi, demokrasi için, 
özgürlük için adımlar atılması gerektiğini 
ifade ettik. Belirsiz açıklamaların, günü 
kurtaran geçiştirmelerin, soğuk değerlen-
dirmelerin arkasına sığınmadık; dobra 
dobra içimizden geçeni, gerçeği, hissiyatı-
mızı dile getirdik. Demokrasiyi kendileri 
için hak, başkaları için lüks görenlerin 
tersine, biz herkes için barış, özgürlük ve 
demokrasi istediğimizi cesaretle seslendir-
dik. Çifte standarda, bekle gör politikasına, 
bu samimiyetsizliğe, bu ayrımcılığa prim 
vermedik. 

Mısır ’ın kaygısını, Mısır ’ın hüznünü, 
Mısır’da akan kanın kederini paylaştığı-
mız kadar, bugün de, Mısır’ın coşkusunu, 
heyecanını, sevincini Mısırlı kardeşleri-
mizle paylaşıyoruz. Dün kardeşlik huku-
kuyla Mısır’ın derdini dert edinirken, bu-
gün de aynı kardeşlik hukukuyla Mısır’ın 
coşkusunu coşkumuz olarak görüyoruz. 
Mısır’da kaybeden statüko, kazanan deği-
şimdir. Mısır’da kaybeden baskı, kazanan 
demokrasidir. Mısır’da kaybeden korku, 
kazanan cesarettir. Mısır’da karamsarlık 
kaybetmiş, umut kazanmıştır. İnanıyorum 
ki, Mısırlı kardeşim, Mısır halkı, geçiş sü-
recini de başarıyla atlatacak, özgürlükçü, 
anayasal demokrasiye sahip, çoğulcu ve 
katılımcı bir idareyi en kısa sürede tesis 
edecektir. Kalbimiz Mısır’la, hayır duala-
rımız Mısır’la, desteğimiz Mısır’la olmaya 
devam edecektir. Yaşananların, Mısır 
karşısında sessiz, tepkisiz kalanlara, statü-
koyu savunanlara, demokrasiyi kendileri 
için hak, başkaları için lütuf görenlere ders 
olmasını diliyorum.
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Biz, Türkiye olarak, var gücümüzle barış 
demeye, var gücümüzle kardeşlik demeye, 
dayanışma demeye devam edeceğiz. Bölge-
de istikrarın, huzurun, refahın kazanması 
için çalışmaya, ter dökmeye devam edece-
ğiz. Büyük bir ülkeye, büyük bir millete ya-
raşan neyse, biz onu yaptık, onu yapmaya 
devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, değerli hemşehri-
lerim... Hani diyor ya Hazreti Mevlana... 
Pergel misali... Bir ayağın merkezde olacak, 
diğeriyle âlemi dolaşacaksın... İşte oradan 
ilham alarak, Türkiye’yi, 81 vilayetimizi 
imar ederken, bölgesel barış ve refah için 
de çalışıyor; bölgesel ve küresel meselelere 
ağırlığımızı koyarken, Türkiye’nin mesele-
lerini de ihmal etmiyoruz. 

8 yıl boyunca Ordu’ya kazandırdığımız 
hizmetler bunun en somut göstergesidir. 
Ordu’da 1.871 dersliğin yapımını ta-
mamladık. Okullarımıza 9 bin 739 adet 
bilgisayar gönderdik. 2006 yılında Ordu 
Üniversitesi’ni kurduk. Üniversitemizin 
bünyesinde biri tıp olmak üzere 7 fakülte, 
3 enstitü, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksek 
okulu ve devlet konservatuarı açıldı. 2011 
yılı yatırım programında Ordu’da 1.000, 
Fatsa ve Ünye’de 500’er yatak kapasiteli 
yurt projemiz var. 

Ordu’da hükümetlerimiz döneminde sağ-
lık hizmetleri için 122 milyon lira harcama 
yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
Ordu devlet hastanesi ek binası ve 3 sağlık 
ocağını dönemimizde tamamladık, hizme-
te açtık. Mesudiye ilçe hastanesi, Gölköy 
devlet hastanesi ek binası, Ünye sağlık oca-

ğı ve komuta kontrol merkezi, Perşembe 
Sağlık ocağı ve komuta kontrol merkezi ile 
16 adet sağlık ocağının yapımına biz başla-
dık, süratle tamamladık, hizmete açtık. Ay-
rıca, Ünye Devlet Hastanesi’nin yapımına 
devam ediyoruz, inşallah en kısa zamanda 
tamamlayıp hizmetinize açacağız. 

Aybastı adalet sarayını tamamladık, 
hizmete açtık. Ordu ek adalet sarayı ve 
Kumru adalet sarayıyla ilgili proje çalış-
malarımız devam ediyor. TOKİ aracılığı 
ile Ordu’da bugüne kadar 3 bin 730 konut 
uygulaması başlattık. Bu uygulamaların 
2 bin 828’ini tamamlayarak sahiplerine 
teslim ettik. 902 konutun da yapımına 
devam ediyoruz. 490 konutla ilgili proje ve 
ihale çalışmalarımız da ayrıca devam edi-
yor. Bütün projelerimiz tamamlandığında 
Ordu’da toplam 4 bin 220 Konut yapmış 
olacağız. 2002 yılına kadar Ordu’da sadece 
50 kilometre bölünmüş yol yapılmış iken 
biz buna sekiz yılda tam 56 kilometre daha 
ekledik. 2007 yılında Ordu’ya doğalgaz 
arzı sağladık. 2002’de Ordu’da çiftçilerimi-
ze 20 milyon lira tarımsal destek verilmiş-
ti, biz 2010’da 23 kat artışla 260 milyon 
TL tarımsal destek verdik. 2003–2010 
döneminde Ordu’da toplam 517 milyon 
TL tarımsal destekte bulunduk. Bunlar, 
Ordu’ya kazandırdığımız hizmetlerin yal-
nızca küçük bir kısmı...

Ordu için çalışmaya, Ordu için hizmet 
üretmeye, Ordu’yu bir marka şehir haline 
dönüştürme gayretlerimize devam edece-
ğiz. İstanbul için ne yapıyorsak, aynı oran-
da Ordu için de yapmaya devam edeceğiz. 
Sizlerden de bir ricam var... Kamu yatı-
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rımlarıyla her sorunu çözmek mümkün 
değil... Biz alt yapıyı yapıyor, yollar açıyor, 
yolları temizliyoruz. O yollardan özel sek-
törün, ulusal ve uluslararası yatırımların 
akmasını, turistlerin, öğrencilerin gelme-
sini bizden çok siz temin edeceksiniz. Baba 
ocağına, ata yurduna vefa borcunuzu öde-
menizi sizlerden rica ediyorum.

Özellikle turizm noktasında, tanıtımla-
rınızla, teşviklerinizle, tavsiyelerinizle 
Ordu’yu ihya etmenizi sizlerden istiyo-
rum. Ordu’nun geçip gidilecek bir şehir 
değil, kalınacak bir şehir olduğunu her 
platformda anlatmanızı, bu şekilde bizim 
çabalarımıza destek vermenizi istiyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. 
Hepinizi, sizlerin şahsında tüm İstanbullu, 
tüm Ordulu kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, Varollun, Allah’a 
emanet olun...
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Çok değerli kardeşlerim, İstanbul’un 
cefakar, vefakar taksi esnafı, hepinizi sev-
giyle selamlıyor; bu akşam yemeği vesile-
siyle sizlerle bir araya gelmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Taksi esnafımızla, Ankara’da, 
İstanbul’da, taksi duraklarını ziyaret şek-
linde sık sık bir araya geldik, dertleştik. 
Aynı şekilde, üyesi bulunduğunuz esnaf 
örgütleriyle, onların temsilcileriyle de bir 
araya gelerek sorunlarınızı, sıkıntılarını-
zı ele aldık. Ama bugün, daha geniş bir 

katılımla, daha sıcak bir ortamda sizlerle 
birlikteyiz.

Esasen, Başbakan olarak, Genel Başkan 
olarak sorunlarınızla ilgileniyor olmak bir 
yana; İstanbul’da Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı yapmış olarak, hepsinden ötesi bir 
vatandaş olarak sıkıntılarınızı, sorunları-
nızı, nasıl zor şartlarda çalıştığınızı çok iyi 
biliyorum. Taksi şoförlüğü yapmak dünya-
nın her tarafından zordur, meşakkatlidir. 
Ama İstanbul’da taksicilik yapmanın kat 

İstanbul | 19 Şubat 2011 

Taksicilerle Yemek
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kat zor olduğunun elbette idrakindeyim. 
İstanbul, son 100 yıl içinde, aldığı büyük 
göçe oranla sağlıklı bir yapılaşma, planlı 
bir şehirleşme yaşamadı. Özellikle 50’li, 
60’lı yıllarda, nüfus hızla artarken, uygun 
projeksiyonlar yapılmadığı için, çarpık bir 
kentleşme, yetersiz alt yapı ortaya çıktı. 

Ben, 1994 yılında Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildiğimde, İstanbul’un en bü-
yük sorununu ulaşım olarak belirledik 
ve bu konuya özel ağırlık verdik. Yılların 
birikmiş sorununu, yılların adeta bir keş-
mekeşe, bir kaosa dönüştürdüğü ulaşım 
problemini bir anda çözmek mümkün 
değildi. Ama kısa süre içinde, yaptığımız 
yatırımlarla, aldığımız tedbirlerle, dü-
zenlemelerle İstanbul’un trafiğine nefes 
aldırdık. Bu yatırımlar bugün de aynı 
şekilde devam ediyor. Bugün de İstanbul 
Büyükşehir Belediyemiz ulaşımı öncelikli 
alan olarak görüyor ve büyük yatırımlar 
gerçekleştiriyor.

Dikkatinizi çekiyorum: Sadece şu son iki 
dönemde, İstanbul’da karayolu ulaşımın-
da 6 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 
İstanbul genelinde 250’ye yakın kavşak 
ve yol inşa ettik, 410 kilometre yeni yolu 
İstanbul’a kazandırdık. 1.600 metre gidiş, 
1.600 metre geliş olmak üzere iki tüpten 
oluşan Kâğıthane – Piyalepaşa tünelini 
hizmete aldık. Bu tünel, İstanbul’un ve 
özellikle o bölgedeki semtlerin trafiğini 
ciddi şekilde rahatlattı, günde ortalama 
40 bin araç bu tünellerden geçiyor. Onun 
bir devamı niteliğinde olan, Dolmabahçe 
– Bomonti tüneli de 2 bin 360 metre gidiş 
ve geliş tüpleri olmak üzere toplam 4 bin 

750 metre uzunluğunda. Bu tünelden de 
şu anda ortalama günlük 15 bin araç geçiş 
yapıyor. Kâğıthane’den Dolmabahçe’ye, 
yoğun saatlerde ulaşım yaklaşık 40 dakika 
sürüyordu. Bu tünelin de açılmasıyla, dik-
kat ediniz, Kâğıthane’den Dolmabahçe’ye 
ulaşım sadece ve sadece 5 dakika sürüyor. 

Şu anda Sarıyer – Çayırbaşı tünel inşaatı 
da hızlı şekilde devam ediyor. 159 milyon 
TL maliyet ile bu tünelleri tamamlayacak 
ve İstanbul’a 4 bin metre uzunluğunda 
yeni bir tüneli daha kazandırmış olacağız. 
O tünelin yüzde 70’i bitti. Fulya- Levazım, 
Dolmabahçe – Fulya, Levazım – Akatlar, 
Levazım – Zincirlidere ve Eyüp – Gazios-
manpaşa tünelleri aynı şekilde belirlenen 
takvim ve plan çerçevesinde yol alıyor. 
Toplam 55 bin 672 metrelik çeşitli semt-
lerdeki 7 tünel de şu anda proje aşama-
sında. Bütün projeler tamamlandığında 
İstanbul’da tünel uzunluğumuz 84 bin 
metreye, yani 84 kilometreye ulaşmış ola-
cak. Bu tünellerin, yapılan yol ve kavşakla-
rın ne anlama geldiğini eminim ki en önce 
ve en fazla sizler biliyorsunuz. Ulaşım 
yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceğiz, 
İstanbul’a, uluslararası bir metropole yara-
şan ulaşım altyapısını inşallah tamamlaya-
cak; sadece bugünleri değil, önümüzdeki 
50 yılı, 100 yılı hedefleyen biçimde bir 
ulaşım sistemini İstanbul’a kazandırmış 
olacağız.

Elbette taksici esnafımızın tek sorununun 
ulaşım alt yapısı olmadığını, güvenlik, 
vergiler, akaryakıt fiyatları, kayıt dışılık 
başta olmak üzere bir dizi meseleniz oldu-
ğunu biliyorum. Bu sorunları çözmek için 
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Bakanlıklarımız düzeyinde, Büyükşehir 
Belediyemiz düzeyinde, doğrudan sizlerle 
ve sizi temsil eden odalar nezdinde çalış-
malarımız yürüyor. İstikrarlı şekilde büyü-
yen bir ekonomi, kalkınan bir Türkiye sü-
recinde de kronik sorunlar tek tek inşallah 
çözülmüş olacaktır. 

Tabii, bu buluşma vesilesiyle ben de, va-
tandaşlarımız adına, İstanbullular adına 
sizlere bazı ricalarımı iletmek istiyorum. 
İstanbul trafiğinin rahatlatılması hususun-
da sizlerden daha fazla duyarlılık bekliyo-
ruz. Trafik kurallarına uyulması, sizlerin, 
müşterilerinizin, diğer vatandaşlarımızın 
güvenliğini temin edeceği kadar, trafiği 
de rahatlatacaktır. İstanbul son dönemde 
çok başarılı uluslararası organizasyonlara 
ev sahipliği yaptı. Aynı şekilde İstanbul, 
2010’da Avrupa Kültür Başkenti olarak, 
tüm zamanlarda da dünyanın bir hoşgö-
rü başkenti olarak her yıl artan sayılarda 
turist çekiyor. Bu başarıda hiç kuşkusuz 
sizlerin çok büyük emeği var.

İstanbul’un daha fazla turist çekebilme-
si, daha fazla organizasyona ev sahipliği 
yapabilmesi de sizlerin elinde. Lütfen, 
İstanbul’a gelen misafirlere, ilk karşılaştık-
ları, en çok muhatap oldukları İstanbullu-
lar olarak bizim misafirperverliğimizi, mi-
safir kültürümüzü gösterin. Bir çok turist 
ilk intibayı da, son itibayı da taksicilerden 
edinir. Dünyada bir çok şehir, taksileriy-
le, taksicileriyle tanınır, bilinir ve anılır. 
İstanbul’un ve Türkiye’nin tanıtımında 
büyük sorumluluğunuz olduğunu eminim 
ki sizler de çok iyi biliyorsunuz.

Bir küçük ricam da gürültü kirliliğine 
ilişkin. Aslında sizlere küçük gibi gelen bu 
meselenin, birçok vatandaşımız nezdin-
de ciddi bir sorun olduğunu hatırlatmak 
isterim. Gerekli gereksiz çalınan kornalar 
nedeniyle İstanbul’da ciddi bir gürültü 
kirliliği oluyor. Bu hususta da duyarlı 
davrandığınızı, daha duyarlı olacağınızı 
biliyorum.

Ben, bir kez daha, emeklerinizden, vefa-
kar, cefakar gayretlerinizden, can hıraş 
ekmek mücadelenizden dolayı sizleri kut-
luyorum. Hepinize kazadan, arızadan, teh-
likeden uzak, bol kazançlı, hayırlı kazançlı, 
bereketli işler diliyorum. Allah yolunuzu 
açık etsin diyor, hepinizi muhabbetle se-
lamlıyorum. 
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İş dünyamızın değerli temsilcileri… Say-
gıdeğer misafirler… Hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; AR-GE Merkezleri kuran şir-
ketlere Sertifika Dağıtım Töreni vesilesiy-
le aranızda bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
AR-GE merkezi kuran, Ar Ge’ye yatırım ya-

pan işletmelerimizi de bu vesileyle bir kez 
daha tebrik ediyor, kendilerine ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün ülkelerin uluslararası piyasalarda 
rekabet edebilme gücünün en önemli 
göstergesinin bilim, teknoloji ve AR-GE 
yatırımları olduğunu hepimiz biliyoruz. 

İstanbul | 26 Şubat 2011 

AR-GE Merkezleri Sertifika 
Dağıtım Töreni
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Dünyada söz sahibi birçok firma, satış 
gelirlerinin yüzde 5 ile 15 arasında bir 
kısmını, AR-GE harcamalarına ayırıyor-
lar. ABD’de AR-GE’ye ayrılan pay milli 
gelirin yüzde 2.67’si düzeyinde. Bu oran 
Japonya’da yüzde 3.12 düzeyinde. AB ül-
kelerinin bu noktada ortalaması ise yüzde 
1.83. Türkiye’de AR-GE’ye ayrılan pay 
2003 yılında yüzde 0.48 oranında iken, 
yoğun çalışmalar, teşvikler neticesinde 
bunu yüzde 0.85’e kadar yükselttik. Bunu 
elbette yeterli görmüyoruz. Yüzde 0.85’in 
de hala düşük olduğunu biliyoruz. Şu 
anda önümüze yüzde 2 gibi bir hedef koy-
duk ve inşallah hep birlikte çalışarak bu 
hedefi de tutturacağız.

2008 yılında, AR-GE Faaliyetlerinin des-
teklenmesi amacıyla çıkardığımız kanun-
la bu alanda 3 önemli araç geliştirdik. Bu 
araçlar, teknogirişim sermayesi desteği, 
rekabet öncesi işbirliği programı ve bugün 
sertifika dağıtım törenlerini yaptığımız 
AR-GE merkezleri. Çıkardığımız bu ka-
nunla, 50 ve üzerinde AR-GE personeli ça-
lıştıran işletmelere AR-GE Merkezi belgesi 
veriyor, bu işletmelere önemli teşvik ve 
muafiyetler sağlıyoruz. 

Türkiye, firmaların AR-GE ve inovasyon 
faaliyetleri açısından dünyanın en avan-
tajlı ülkelerinden biri haline geldi. Bu-
güne kadar 87 işletmeye AR-GE Merkezi 
Belgesi verdik ve 87 şirkette çalışan sayısı 
13 bine ulaştı. Yine bu 87 işletmenin üç 
yıl içinde yaptığı AR-GE harcaması ise 4.8 
milyar lira oldu.Tabii, bir başka önemli ge-
lişme de, özel sektörün kamu kadar, hatta 
kamudan daha fazla AR-GE’ye ilgi göster-

mesi, yatırım yapması oldu. Özel sektö-
rün, toplam AR-GE harcaması içerisindeki 
payı, yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Değerli arkadaşlarım, Biraz önce de ifade 
ettim… Küreselleşmenin etkisiyle dünya 
üzerinde artık çok yoğun bir rekabet yaşa-
nıyor. Biz, Türkiye olarak, bu rekabet orta-
mında vasata asla razı olmadık ve olama-
yız. Nüfusumuzla, coğrafi konumumuzla, 
devraldığımız tarihi mirasla hem bölge-
mizde, hem dünya üzerinde çok farklı bir 
yerde duruyor, çok güçlü bir potansiyel 
barındırıyoruz.8 yıldır, her alanda gerçek-
leştirdiğimiz reformlar, attığımız adımlar, 
Türkiye’nin potansiyelini maksimum dü-
zeyde harekete geçirme gayreti olmuştur.

Bizim bugün ulaştığımız seviyeler, takdir 
edersiniz ki 8 yıl önce adeta bir hayal gibi, 
ulaşılamaz hedefler gibi görülüyordu. Enf-
lasyonu tek haneli oranlara çekeceğimizi, 
Avrupa ortalamasına yaklaştıracağımızı 
söylediğimizde, buna inanmayanlar oldu.
Yüzde 30’dan devraldığımız enf lasyon, 
işte en son 2010 yılını yüzde 6.4 oranıyla 
kapattı.Faizleri aynı şekilde düşüreceğimi-
zi söylediğimizde buna da inanmayanlar 
oldu… Yüzde 63 seviyesinden aldığımız 
faiz oranı yüzde 6.84 oranına kadar ge-
riledi.15 bin kilometre bölünmüş yol 
yapma sözünü vermiştik. Şu anda 13 bin 
600 kilometre bölünmüş yol inşa etmiş 
durumdayız ve inşallah kısa süre içinde 
15 bin hedefimizi yakalıyoruz. 500 bin 
konut inşa edeceğimizi söylemiştik, orada 
da 480 bin konut rakamına ulaştık, in-
şallah birkaç ay içinde 500 bin rakamına 
da ulaşmış olacağız. 36 milyar dolardan 
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aldığımız ihracat, 2010 sonunda, küresel 
finans krizine rağmen 114 milyar dolara 
yükseldi.

Şu anda kendimize çok daha yüksek he-
defler belirledik… 2023 yılına kadar, yani 
önümüzdeki 12 yıl içinde, Türkiye’nin 
milli gelirini 2 trilyon dolara ulaştıra-
cak ve böylece dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasında yer alacağız. 15 bin 
kilometre bölünmüş yolu tamamlar ta-
mamlamaz ikinci bir 15 binin çalışmasına 
başlıyoruz. Konut noktasında aynı şekilde 
yeni bir 500 bin hedefini önümüze ko-
yuyoruz. Aynı şekilde, ihracat ve ithalatı 
da 500’er milyar dolara yükseltmeyi, dış 
ticaret hacmimizi böylece 1 trilyon dolar 
yapmayı yine hedefliyoruz. Tıpkı 8 yıl ön-
cesinden bugünün hedefleri hayal görün-
düğü gibi, bugünden de 2023 hedefleri 
kimilerine hayal gibi görünebilir. Ama biz, 
Türkiye’nin bunu başaracak, bu seviyele-
re yükselebilecek potansiyeli olduğuna, 
gücü olduğuna inanıyor ve bunu gerçek-
leştirmenin mücadelesini veriyoruz.

Tabii şunu da görmek durumundayız de-
ğerli arkadaşlarım… Enflasyonu, yüzde 
30’lardan yüzde 10’lara indirmek, evet, 
zordur… Ama yüzde 10’dan, yüzde 3’lere, 
2’lere indirmek, belli bir seviyeden sonra 
birer puan, ikişer puan gerileme kaydet-
mek kat kat daha zordur. Faiz oranlarında 
aynı hassasiyet söz konusu… Sanayi mal-
ları ihracatıyla 114 milyar dolar seviyesini 
yakaladık ama 500 milyar dolar hedefini 
sadece sanayi ürünleriyle yakalamamız 
da mümkün değil. Mevcut parametre-
lerle, mevcut dinamiklerle, geleneklerle 

bu hedeflere ulaşamayacağımızı görmek 
zorundayız. Türkiye’nin eğitim altyapısını 
biz, bu iddialı hedefler doğrultusunda 8 
yıldır yeniden şekillendiriyoruz. 160 bin 
derslik, 80 yeni üniversite, daha yaygın ve 
daha kaliteli eğitimle arkadan çok daha 
farklı bir neslin gelmesi için mücadele 
veriyoruz. Mesleki eğitim noktasında aynı 
şekilde yoğun çaba içindeyiz. 

Bütün bunlarla birlikte, AR-GE ve ino-
vasyon çalışmalarına daha fazla eğilmek, 
bu alanda daha güçlü olmak zorundayız. 
Bugün metal ihraç ederseniz 1 liraya, san-
dalye ihraç ederseniz 2 liraya, ergonomik 
bir sandalye ihraç ederseniz 5 liraya sa-
tarsınız. Yıllık 500 milyar dolar ihracata, 
tonu yüz dolar olan ürün ihraç ederek 
değil, kilosu bin dolar olan ürün ihraç 
ederek ulaşabiliriz. Mesela tüplü televiz-
yon üretiminde Avrupa’nın en önde gelen 
ülkelerinden biriydik. Ancak LCD, LED ve 
plazma teknolojisine zamanında yatırım 
yapmadık ve bu alanda eski pozisyonumu-
zu kaybettik. Şimdi bu televizyonları üre-
tiyoruz; ancak panelleri dışarıdan satın 
aldığımız için, çok düşük kar elde ediyo-
ruz. Oysa bu alanda daha fazla AR-GE ça-
lışması yapılsaydı, ortak hareket edilseydi, 
bugün bu yeni teknolojinin üretiminde de 
liderler arasında yer alabilirdik.

Söylemek istediğim şudur değerli arka-
daşlarım: Dededen kalma yöntemlerle, 
taklitle, kopyalama ile varabileceğimiz 
yer bellidir. Biz, ekonomide, dış politikada 
Türkiye’yi güçlendirirken, dünyanın önde 
gelen ülkelerinden biri yapma hedefi için 
çalışırken, özel sektörümüzün de bu viz-
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yonla hareket etmesini istiyor ve bunun 
alt yapısını kuruyoruz. Türkiye, bilgi üre-
ten, teknoloji üreten, markalar üreten ve 
bu alanlarda da bölgesine, dünyaya örnek 
teşkil eden bir ülke olsun istiyoruz.

2008 sonunda başlayan küresel krizi en 
az etkiyle atlattık ve kaydettiğimiz yüksek 
büyüme oranlarıyla tüm dünyanın ilgi 
odağı haline geldik. Biz büyük düşünü-
yoruz, kendimize büyük hedefler belir-
liyoruz ve o hedeflere ulaşmak için hiç 
durmadan, duraksamadan çalışıyoruz, 
çalışacağız. Özel sektörün bizimle aynı 
vizyonu taşıdığını, dünyayı çok yakından 
takip ettiğini, küreselleşmenin gerekli 
kıldığı rekabetin şartlarını yerine getirdi-
ğini büyük bir heyecan içerisinde izliyo-
ruz. Bu başarıları daha ileriye taşımak ve 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olmak için, özel sektörümüzü daha 
rekabetçi bir kimliğe büründürmek için 
biz yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 
Bunun yolu da, AR-GE, teknoloji, yenilik, 
markalaşma ve tasarım gibi alanlardan 
geçiyor. Hükümet olarak, özel sektörün bu 
alanlara daha fazla motive olmasını sağ-
layacak adımları atmaya devam edeceğiz.

AR-GE merkezlerini kuran ve bugün ser-
tifikalarını alan işletmelerimize ülkemiz 
adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Bu AR-GE Merkezlerinden, milletçe 
hepimizi heyecanlandıran, hepimizi gu-
rurlandıran sonuçlar çıkmasını, bu mer-
kezlerin, geliştirecekleri yeniliklerle yü-
zümüzü güldürmelerini temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili çocuklar, çok değerli küçük hanım-
lar, küçük beyler… Saygıdeğer katılımcılar, 
hanımefendiler ve beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; birincisi 
gerçekleştirilen Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi’nin, ülkemizin tüm çocuklarına, 
tüm dünya çocuklarına hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

B u g ü n  s a b a h  s a a t l e r i n d e ,  Tü rk i ye 
Cumhuriyeti’nin 54 ’üncü başbakanı, Saa-
det Partisi’nin Genel Başkanı Profesör Dok-
tor Necmettin Erbakan Hakk’ın rahmetine 
yürüdü. Türkiye’ye çok önemli hizmetler 
kazandırmış, Türk siyasetinde kendisine 
mümtaz bir yer edinmiş; ayrıca ömrünü 

İstanbul | 27 Şubat 2011 

1.Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi
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öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siya-
setçi ve ilim adamıydı. Şahsıyla, mücade-
lesiyle, davasıyla, ilkeleriyle olduğu kadar, 
bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider 
olarak da genç nesillere güzel bir örnek 
teşkil etti. Mekânı cennet olsun, Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun diyorum. Allah 
ondan razı olsun diyorum; öğrettikleriyle, 
aktardıklarıyla, mücadeleci kişiliğiyle her 
daim kendisini şükranla, minnetle yad 
edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Saadet 
Partisi camiasının, Türkiye’nin, aziz mille-
timizin başı sağ olsun diyor, bir kez daha 
kendisine rahmet diliyorum.

Çok değerli katılımcılar, Burada, üç gün 
boyunca, çocuk haklarının en geniş ma-
nada değerlendirilmiş olmasından büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade ediyor; 
bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan 
Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakan-
lığımıza, İstanbul Üniversitemize, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na, 
Çocuk Vakfı’na şükranlarımı sunuyorum. 
Üç gün boyunca katkılarını esirgemeyen 
tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine, 
üniversitelerimize ve akademisyenlerimi-
ze, emeği geçen, alın teri döken herkese 
teşekkür ediyorum. Elbette, kendileriyle 
ilgili, kendi haklarıyla ilgili böyle bir kong-
reye sahip çıkan, renk katan, çocuk sözcü-
ler ÜMMÜHAN ve FATİH’in şahsında tüm 
çocuklarımızı da tebrik ediyor, kongreleri-
nin hayırlı olmasını temenni ediyorum…

Sevgili çocuklar… 

Bugün sizlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı sıfatımdan ziyade, sizler gibi 
çocuk olmuş, sonrasında çocuk sahibi ol-

muş bir baba, torun sahibi olmuş bir dede 
sıfatımla hitap etmek istiyorum. Öncelikle 
belirtmeliyim ki, bizim nazarımızda ço-
cukluk, masumiyettir, saflıktır, temizliktir, 
sevecenliktir. Çocuk hayat ağacının meyve-
sidir, yaşamın anlamıdır, neşesidir. Çocuk-
ların baktıkları yerden dünyaya bakmak, 
çocuk nazarıyla gelişmeleri izlemek bir 
eksiklik değil, bir zenginliktir. Şunu önce-
likle söylemek durumundayım… Hemen 
her çocuk, istediklerini yapmak konusun-
da zaman zaman büyükleri tarafından en-
gellenir ve sınırlandırılır. Birçok çocuğun, 
“cıs” ifadesini, “yapma”, “etme”, “dokunma” 
ve “hayır” ifadelerini çokça duyduklarını, 
zaman zaman da buna isyan ettiklerini 
biliyorum. 

Şundan lütfen emin olunuz… Büyüklerin, 
çocukları engelleme ve sınırlandırma ça-
baları, tamamen iyi niyetten, sizin en iyi 
şekilde yetişmeniz kaygısından kaynak-
lanıyor. Çocukların büyüklerini, ebeveyn-
lerini her konuda anlamalarını elbette 
beklemiyoruz. Anlamak, anlayışla karşıla-
mak tek taraflı değil, çift taraflı olmalıdır. 
İlerde, büyüdüğünüzde, sorumluluk yük-
lendiğinizde, eminim ki sizler büyükleri-
nizi daha iyi anlayacaksınız. Şunu özellikle 
bilmenizi istiyorum… Anne babalarınız 
olarak, büyükleriniz olarak, siyasetçiler 
olarak, her ne yapıyorsak, inanın sizler 
için yapıyoruz. Çünkü sizler geleceksiniz, 
geleceğimizsiniz… Sizler, bizim umudu-
muz, bu ülkenin aydınlık umudusunuz… 

Yarın, bu kürsüden Başbakan sıfatıyla ço-
cuklara seslenen bugünün çocuklarından 
biri olacak. Bu ülkenin, siyasi, idari kad-
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rolarında, üniversitelerinde, okullarında, 
hastanelerinde sizler görev alacaksınız. 
Yarın, işçiler, memurlar, doktorlar, hemşi-
reler, öğretmenler, mühendisler, mimarlar 
olarak bu ülkeye sizler yön vereceksiniz. 
Bizler size ne kadar iyi bir ülke bırakabilir-
sek, kendimizi o kadar başarılı addederiz. 
Bizler sizlere ne kadar güzel imkânlar 
sunabilirsek, kendimizi o kadar bahtiyar 
kabul ederiz.

Bir anne için çocuk, bir çocuk için anne ne 
kadar güzeldir, ne kadar kutsaldır ve ne ka-
dar önemlidir, biz bunu çok iyi biliyoruz. 
Bir anne, bebeğine, çocuğuna nasıl titrerse, 
yavrusu için nasıl her meşakkate göğüs 
gererse, inanın, biz de sizin için çalışıyor, 
sizin üzerinize titriyor, size çok daha iyi 
bir gelecek bırakmak için gecemizi gündü-
zümüze katıyoruz. Biz, eğitimin, bir çocuk 
için en temel ve en önemli hak olduğuna 
inanıyoruz. 8 yıl boyunca, çocuklarımıza 
en yaygın, en kaliteli eğitim imkânlarını 
sunmanın gayreti içinde olduk. İstedik ki, 
Batı’daki çocuklar hangi imkânlara sahip-
se, bizim çocuklarımız da aynı imkânlara 
sahip olsun. Gelişmiş ülkelerde çocuklar 
nasıl eğitim görüyorsa, bizim çocuklarımız 
da aynı kalitede eğitim görsün. Sadece bazı 
illerde, bazı bölgelerde değil; Türkiye’nin 
her köşesindeki her çocuğumuz en iyi eği-
tim hizmetine kavuşsun istedik. 

2005 yılı ve sonrasında, bütçeden eğitime 
ayrılan pay, tarihinde ilk kez en büyük pay 
oldu. Yeter ki çocuklarımız okusun dedik, 
yeter ki çocuklarımız en güzel eğitimi alsın 
dedik ve her yıl en büyük yatırımı eğiti-
me yapıyoruz. 8 yılda Türkiye genelinde 
160 bin yeni derslik açtık, okullarımıza 

yaklaşık 1 milyon bilgisayar gönderdik. 
FATİH isminde bir proje başlattık ve şimdi 
artık okullara değil, sınıflara kadar bilgi-
sayar gönderiyor, kademe kademe tüm 
sınıflardaki kara tahtaları akıllı tahtalarla 
değiştiriyoruz. Çocuklarımızın ders ki-
tabı sorununa köklü bir çözüm getirdik. 
Artık çocuklarımız, okullar açıldığında 
sıralarının üzerinde bütün ders kitaplarını 
ücretsiz olarak buluyorlar. Çocuklarımız 
okullarını bitirdiğinde, dünya üniversi-
teleriyle boy ölçüşecek üniversitelerde 
eğitim görsünler istedik ve 8 yılda 80 yeni 
üniversite kurarak, bütün şehirlerimize 
üniversite kazandırdık. Yoksul; imkânı 
olmayan öğrencilerimizi, onların ailelerini 
asla kendi kaderlerine terk etmedik. Burs-
lar, krediler, yurtlar, annelerinize teslim et-
tiğimiz katkılar ile okumanızı her aşamada 
destekliyoruz. 

Özürlü kardeşlerimizi, onların ailelerini 
de yalnız bırakmıyor, eğitimleri için mad-
di manevi her imkânı seferber ediyoruz. 
Anne babaları tarafından, geçmişte ve bu-
gün okula gönderilmeyen, okuma yazma 
bilmeyen 350 bin kız çocuğumuzu, onla-
rın annelerini okulla buluşturduk, okuma 
yazma öğrettik. Önceki hafta Milli Eğitim 
Bakanımız da açıkladı. Babası, annesi oku-
la göndermeyen her çocuk, 444 83 83 nolu 
telefonu arasın, beni okula göndermiyor-
lar desin… Hemen onlara yardım elimizi 
uzatacağız.

Sevgili çocuklar… 

Sadece eğitim noktasında değil, sizlerin 
en kaliteli sağlık hizmetlerini alabilmeniz 
için, haklarınızı yasal ve anayasal güvence-
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ye kavuşturmak için de önemli adımlar at-
tık. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigor-
tası alanında yaptığımız reformla, artık 18 
yaşından küçük her çocuğumuz sosyal gü-
venlik kapsamı altında. Aile hekimliği ile 
başta çocuklarımız olmak üzere tüm aile 
fertlerine artık daha kaliteli sağlık hizmeti 
götürüyoruz. Sağlıklı bireylerin yetişmesi 
için, salgın hastalıklarla daha güçlü şekil-
de mücadele ediyor, her çocuğun aşılan-
ması, düzenli kontrollerinin yapılması için 
azami dikkat sarf ediyoruz.2005 yılında 
çıkardığımız yasayla istismarın, ihmalin 
önüne geçiyoruz. 2010 yılında yaptığımız 
Anayasal değişiklik ile çocuklara pozitif 
ayrımcılık getirdik. Anayasa’nın 41’inci 
Maddesi Ailenin Korunmasını düzenliyor-
du. Biz buna Çocuk Haklarını da ekledik. 
Bütün bunlarla birlikte, inşa ettiğimiz 
yolları en çok da sizin için inşa ediyoruz. 
Yaptığımız konutları en çok da sizin için 
yapıyoruz. Ekonomideki, dış politikadaki 
iyileşmeleri sizleri düşünerek büyük bir 
heyecanla gerçekleştiriyoruz.

Bizlerin bugün yaptıklarını şuan ki nesil-
lerden ziyade, geleceğin çocukları daha iyi 
takdir edecekler. Eğer onlara adil, müref-
feh, gelişmiş, özgür bir dünya hazırlayabi-
lirsek, bizi hayır duasıyla anacaklar, Allah 
razı olsun diyecekler. Bizler sadece geçmiş 
nesillerin emanetini değil, gelecek nesille-
rin emanetini de taşıdığımıza inanıyoruz, 
bu inançla hareket ediyoruz.

Sevgili çocuklar… 

Şunu lütfen unutmayınız… Sizler, çok 
büyük bir ülkenin çocuklarısınız… Sizler, 

tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle büyük 
bir ülkenin, büyük bir milletin evlatları-
sınız… Dedeleriniz, büyük dedeleriniz, 
sizlere, bizlere, bağımsız ve hür bir ülke bı-
rakmak için şehit oldular. İşte bizler, bizler 
kadar sizler, dedelerimizin, ninelerimizin 
bize miras bıraktığı bu emaneti omuzla-
rımızda taşıyoruz. Onlar bizlere sadece 
vatan bırakmakla kalmadılar. Bize zengin 
bir kültür, gurur duyulacak bir medeniyet, 
şanlı bir tarih emanet ettiler. Geçmişinizi 
ne kadar iyi öğrenirseniz, geleceğinizi o 
kadar sağlıklı inşa edersiniz.

Unutmayın, üç kıta üzerinde çil çil kubbe-
ler inşa eden Mimar Sinan da bir çocuktu. 
İstanbul’u fetheden, çok geniş bir coğraf-
yayı adaletle idare eden Fatih de sizler 
gibi bir çocuktu. İsimlerini dünya tarihine 
yazdırmış olan Mevlana, Yunus Emre, Hacı 
Bektaş Veli de sizler gibi birer çocuktu. Bi-
limde dünyaya yön veren Hazerfen, İbn-i 
Sina, Ali Kuşçu, Piri Reis birer çocuktu. En 
güzel şiirleri yazmış olan Fuzuli, Nedim; 
İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif, en 
güzel çocuk hikayelerini yazan Ömer Sey-
fettin birer çocuktu.Unutmayınız ki, İstik-
lal Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuri-
yetimizin Kurucusu Mustafa Kemal de bir 
çocuktu. Onlar dünyaya büyük bir ülkenin 
çocukları, gençleri olarak baktılar. Onlar 
dünyaya büyük bir ülkenin penceresinden 
baktılar. Kendilerini yetiştirdiler, büyük 
düşündüler ve büyük işler başardılar. 

Sizler her biriniz Mimar Sinan olacak 
ruha sahipsiniz. Sizler, Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği yaştasınız. Sizler geleceğin 
Mehmet Akifleri, geleceğin Süleymanları, 
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geleceğin Mustafa Kemallerisiniz… İşte 
onun için, yaşınız ne kadar küçük de olsa, 
büyük bir ülkenin çocukları olarak büyük 
düşünmenizi sizlerden rica ediyorum. Size 
sunduğumuz eğitim imkânlarını en iyi şe-
kilde kullanmanızı, sosyal imkânlardan en 
iyi şekilde istifade etmenizi sizlerden rica 
ediyorum.

Hayat sadece dersten, sadece sınavdan 
ibaret değil sevgili çocuklar… Bunu, siz-
lere söylediğim kadar, anne-babalarınıza, 
öğretmenlerinize de söylüyorum… Evet, 
hayat sadece dersten, sınavdan, test soru-
larından, okuldan, dershaneden ibaret de-
ğil. Oyun oynamak sizin hakkınız, okumak 
hakkınız, dinlenmek hakkınız; hem de en 
tabii hakkınız… Lütfen oyundan uzak kal-
mayın… Evlerinize kapanıp sokakları boş 
bırakmayın. Bisikletinizi, misketlerinizi, 
tornetlerinizi, sınavlar ve bilgisayar uğru-
na lütfen feda etmeyin. Sosyalleşmekten, 
aktif olmaktan, memleket meselelerini 
dert edinmekten çekinmeyin. İnanın, ya-
rın büyüdüğünüzde, tornete binemeyecek, 
misket oynayamayacak, sokaklarda cıvıl 
cıvıl koşamayacaksınız. Bunları yaşama-
dığınız için de belki çok hayıflanacaksınız. 
İşte onun için oyunu ihmal etmeyin, lütfen 
ertelemeyin.

Sevgili çocuklar… 

Büyük bir ülkenin büyük çocukları olarak, 
çevrenizle, ülkenizle, dünyayla da ilgili 
olmanızı sizlerden özellikle istiyorum. So-
kağa çıktığınızda, sizler gibi olan, sizlerin 
yaşında olan, ama mendil satan, araba-
ların camını temizleyen, kâğıt toplayan, 

hatta belki sokaklarda yatan yaşıtlarınızı 
göreceksiniz. Bazı çocukların sizlerle aynı 
imkâna sahip olmadığını, bazen anne ve 
babalarının dahi olmadığını göreceksiniz. 
Bazı kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın da 
sizlere benzemediğini, farklı olduğunu gö-
receksiniz. Bazı çocukların engelli olduk-
larını ya da sizin karşılaşmadığınız zor-
luklarla mücadele ettiklerini göreceksiniz. 
Daha küresel ölçekte, farklı renkleri olan, 
farklı diller konuşan çocuklar görecek, bel-
ki onlarla tanışacaksınız. Biz, her çocuğun 
kendisini çocuk hissetmesi için inanın eli-
mizden gelenden fazlasını yapıyoruz. Her 
çocuğumuza, aile sıcaklığını, anne baba 
şefkatini yaşatmak için azami gayret göste-
riyoruz. Hiç kimseyi sokakta bırakmamak, 
hiç kimseyi kendi haline terk etmemek 
için, her birine sahip çıkmak için, sevgi 
evleri, çocuk evleri inşa ediyoruz. Biz, ihti-
yaç içindeki çocukların derdini kendimize 
dert ediniyor ve onları bağrımıza basmak 
için çırpınıyoruz. 

Geleceğin büyükleri olarak, sizlerin de 
çevrenize bu nazarla bakmanızı rica edi-
yorum. Dünyanın tüm çocuklarına sevgi 
nazarıyla bakmanızı sizlerden özellikle 
istiyorum. Akşam yattığınızda, Afrika’nın 
yoksul çocukları için, Libya’nın, Filistin’in 
zor durumdaki çocukları için, anne baba-
sız kalmış çocuklar, özürlü çocuklar, oyun 
oynayamayan, oyuncak, ilaç, ekmek, şeker 
bulamayan çocuklar için dua etmenizi 
sizlerden rica ediyorum. Türkiye’nin ço-
cukları olarak, dünyanın ilk ve tek çocuk 
bayramına sahip çocukları olarak, tüm 
dünya çocuklarını sevgiyle kucaklamanızı 
sizlerden istiyorum.
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Sevgili çocuklar… Sizler, her şeyin en iyisi-
ni, en güzelini hak ediyorsunuz. Sizler için 
çalışmaya, sizler için üretmeye, Türkiye’yi 
en çok da sizler için büyütmeye devam 
edeceğiz. Bizim yaşayamadıklarımızı siz-
lerin yaşaması için, bizden çok daha iyi 
imkânlara kavuşmanız için ter dökmeye 
devam edeceğiz. Sizlere daha aydınlık bir 
Türkiye bırakmak için her türlü gayreti 
göstereceğiz. Her şeyi geleceğimiz için, 
yarınlarımız için, yani sizler için yapıyo-
ruz. Biz size en güzel şekilde örnek olacak, 
size dünden daha güzel, bugünden daha 
gelişmiş bir ülke emanet edecek, onu daha 
yukarılara taşımanızı sizlerden bekleye-
ceğiz. Haklarınızı daha ileri seviyelere 
taşımak için gayret gösterenlere sizlerin 
huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Bi-
rinci Çocuk Hakları Kongresi’nin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Her çocuğun 
çocukluğunu doya doya yaşamasını te-
menni ediyor, bu salondaki yavrularımızı, 
ülkemin, tüm dünyanın çocuklarını, onlar 
için emek sarf edenleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun. 
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Çok değerli katılımcılar, değerli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün ve 
yarın devam edecek olan 2011 Konut 
Kurultayı’na başarılar diliyor, hepinize 
hoş geldiniz diyorum. Bu önemli kurulta-
yı düzenleyen Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı’na, katkı sağlayan tüm 
kurum, kuruluş ve dostlarımıza teşekkür 
ediyorum. İstanbul’da ağırladığımız, bu 
kurultay için gelen değerli konuk bakanla-

ra, parlamenterlere, yerel yöneticiler, aka-
demisyenler, mimarlar, mühendisler, şehir 
plancıları, gazeteci ve yazarlara da hoş gel-
diniz diyor, verecekleri katkılar için şimdi-
den kendilerine ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın 
hemen başında, Türkiye’de çok büyük bir 
konut seferberliği başlatan ve başarıyla 
yürüten TOKİ’ye, değerli başkanına, tüm 
çalışanlarına bu kurultayı düzenledikleri 
için teşekkür ediyorum.

İstanbul | 4 Mart 2011 

2011 Konut Kurultayı
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İnşaat sektörü, son 8 yılda Türkiye’nin 
rekor seviyelerde büyüme kaydetmesine 
gerçekten çok büyük katkılar sağladı. 2002 
yılında, yıllık 36 milyon metrekare için 
inşaat ruhsatı verilmişti. 2009 yılında bu 
rakam yaklaşık 3 kat artışla 103 milyon 
metrekare oldu. 2010 yılında bundan 
daha yüksek bir rakamın çıkmasını bek-
liyoruz. İnşaat sektörümüz, yurtiçinde 
olduğu gibi yurtdışında da, dünya çapında 
çok büyük işler yüklendi ve bunları ba-
şarıyla tamamladı, tamamlıyor. Yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerinde 2003 yılında 
225 büyük firma arasında sadece 8 Türk 
firması vardı, bugün 33 firma ile Çin’den 
sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Yurtiçinde 
ve yurtdışında bize bu sevinçleri, bu guru-
ru yaşattıkları için, inşaat sektörümüzün 
değerli temsilcilerine, şirketlerimiz ve 
yöneticilerine, yüklenici firmalara, mima-
rından mühendisine, kalıpçısından sıva-
cısına, demircisinden tesisatçısına kadar, 
sektörde ter döken tüm çalışanlara yine bu 
vesileyle şükranlarımı sunuyorum.

Değerli konuklar, çok değerli dostlarım…

Hiç şüphesiz şehirleri şekillendiren insan-
dır. Ancak, insan, şehirleri şekillendirdiği 
kadar, şehirler tarafından da şekillenen bir 
varlıktır. Türk şiirinin ustalarından Edip 
Cansever, “insan, yaşadığı yere benzer / o 
yerin suyuna, o yerin toprağına benzer / ev-
lerine, sokaklarına, köşe başlarına benzer” 
diyor… Gerçekten de, bir çocuğun, evinin 
penceresinden baktığında gördüğü tablo, 
sokağında gördüğü manzara, okul yolunda 
gördüğü mimari, aslında o çocuğun zihin 
dünyasını, geleceğini şekillendirir.

Dünyaya, Süleymaniye Camii’nin pen-
ceresinden, Ayasofya’nın avlusundan, 
Sultanahmet Çeşmesi ’nden ,  Galata 
Kulesi’nden bakmakla, bir gecekondunun 
penceresinden bakmak asla ve asla aynı 
değildir. Takdir edersiniz ki, cıvıl cıvıl 
bir sokakta, tabiatla, çevreyle dost bir or-
tamda, mimari eserler arasında büyüyen 
bir çocuğun ufku ile çamur içinde, çöp 
içinde, yıkık dökük evlerde yetişen bir 
çocuğun ufku da aynı değildir. Çocuklar, 
dillerini, derilerinin renklerini, etnik 
kökenlerini tercih etme imkânına sahip 
değiller. 

Aynı şekilde çocuklar, doğacakları evi, 
büyüyecekleri mahalleyi de seçme lüksü-
ne sahip değiller. İşte onun için, “konut, 
bir insan hakkıdır” diyoruz… Biz, her 
çocuğun, her insanın, insanca yaşam şart-
larına, insanca yaşayabileceği konutlara, 
sokaklara, mahallelere sahip olmasını bir 
insan hakkı olarak görüyor ve bunu yerine 
getirmenin, bu hakkı sağlamanın mücade-
lesini veriyoruz. Şuraya özellikle dikkatini-
zi çekmek istiyorum… Brezilya’da Favela, 
Latin Amerika’da Barrio, ya da Türkiye’de 
gecekondu, bir süreç değil, bir sonuçtur…

Çarpık kentleşme, terör, yoksulluk, bun-
ların doğurduğu göç, dünyanın birçok 
ülkesinde, alt yapının olmadığı, insanca 
yaşam şartlarının asgarisinin dahi olmadı-
ğı bu sonuçları doğurmuştur. Ne yazık ki, 
siyasi popülizm de bu sonuca hoşgörüyle 
bakmış, başta İstanbul olmak üzere tarihi 
kentlerin çevrelerinde, yığınla insanın ya-
şadığı varoşlar oluşmuştur.
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Türkiye’de biz hamdolsun bu süreci ne-
redeyse yüzde 100 oranında durdurmuş 
durumdayız. Çarpık kentleşmeye müsaade 
etmiyor, asla müsamaha göstermiyoruz. 
Ancak, on yıllar içinde büyümüş gecekon-
duları da kendi hallerine, kendi kaderleri-
ne terk etmiyor, çarpık kentleşmeye karşı 
verdiğimiz mücadeleden daha fazlasını, 
modern şehirleşme yolunda veriyoruz. 
Ben, 1994 yılında, İstanbulluların takdir 
ve tercihiyle İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak seçildim. Şunu teslim et-
meliyim ki, İstanbul’un tamamından, her 
kesimden oy almakla birlikte, en çok da 
İstanbul’u çevreleyen o gecekondu mahal-
lelerinin oyunu alarak göreve geldim.

Zorunlu olarak köylerinden, ilçelerinden, 
illerinden İstanbul’a göçmüş, başını soka-
cağı bir çatı inşa etmiş, susuz, elektriksiz 
evlerde, çamurlu sokaklarda, kanalizasyo-
nu olmayan, okulu, sağlık ocağı, yolu ol-
mayan mahallelerde yaşayan milyonlarca 
insanın açıkçası umudu olarak bir emanet 
devraldım. 4.5 yıllık Büyükşehir Belediye 
Başkanlığım süresince de, arkadaşları-
mızla birlikte İstanbul’u modern bir şehir 
görüntüsüne büründürmek için, modern 
şehirleşmeyi tesis etmek için, gecekondu 
sorununa köklü çözümler üretmek için 
yoğun çaba sarf ettik.

KİPTAŞ, yani İstanbul Konut İmar Plan 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile İstanbul içinde 
adeta İstanbullar inşa ettik. Başakkent, 
Hilalkent gibi semtlerin yanında, yıllardır 
bitirilemeyen, insanımızın umudunu sön-
düren yarım kalmış projelere de el attık. 
4.5 yıl içinde, İstanbul’da Kiptaş eliyle tam 

17 bin konut inşa ettik. 2002 sonunda, 
milletimiz bizlere Türkiye’nin idaresini 
emanet ettiğinde de, İstanbul’daki bu bü-
yük tecrübemizi Türkiye geneline taşıdık. 

Şunu altını çizerek ifade etmekte fayda 
görüyorum: TOKİ’nin bizim iktidarımız 
döneminde ortaya koyduğu çalışmalar, 
dünyada örneği olmayan, emsali olmayan 
bir nitelik arz ediyor. Biz, 8 yıl önce, ikti-
dara yürürken, çok detaylı bir planlama 
yaptık ve 10 yıl içinde 500 bin konutun 
üretilmesinin mümkün olduğunu gördük, 
bunu gerçekleştireceğimizi ifade ettik. O 
dönemde birçokları bize inanmadı. 500 
bin konutun hayal olduğunu ifade ettiler, 
bunun başarılamayacağını söylediler. 

Değerli dostlarım, TOKİ, şu an itibariyle, 
yani 8 yılın ardından, 483 bin 287 konut 
sayısına ulaşmış durumda. Bu konutlar-
dan 350 bin tanesi tamamlandı ve hak sa-
hiplerine teslim edildi. İhale tarihi alınmış 
28 bin konutumuz daha var. Yani, Mayıs, 
Haziran ayları itibariyle, 512 bin konut 
sayısına ulaşmış olacağız. 

Şu anda, 81 il, 800 ilçede, 1.888 şantiyemiz 
aralıksız çalışıyor. Edirne’den Hakkari’ye, 
Iğdır’dan Muğla’ya kadar illerimizde, ilçe-
lerimizde modern konutlar, modern ma-
halleler, semtler yükseliyor. TOKİ’nin bu 
çalışmaları tüm dünyada örnek alınırken, 
ilgiyle, hayranlıkla, hatta biraz da şaşkınlık-
la izlenirken, maalesef ülke içinde zaman 
zaman muhalefet partilerinin, şevk kırıcı, 
tahrip edici, tehditkar bir üslupla TOKİ’nin 
üzerine geldiklerine şahit oluyoruz. 
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Dikkatinizi çekiyorum: 1984 yılında, 
Türkiye’nin konut ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulan emlak, konut, ardından da 
TOKİ, 2002 yılına kadar geçen 19 yılda 
sadece 43 bin konut üretebilmişti. 19 yılda 
43 bin konut üretilirken, biz sadece 8 yıl-
da 483 bin konut rakamına ulaştık. Belki 
483 bin rakamı tam olarak zihinlerde so-
mutlaşmayabilir… Bir başka ifadeyle, 100 
bin nüfuslu 20 şehir, ya da bir adet Bursa 
şehrini sıfırdan inşa ettik. 2008 sonunda, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Morgıç 
krizi olarak ortaya çıkan küresel finans kri-
zi tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türki-
ye konut krizi yaşamamış, küresel finans 
krizini de TOKİ formülünün de katkısıyla 
en az etkiyle atlatabilmiştir.

Değerli dostlarım… 

Ben, halkın içinden gelmiş bir siyaset-
çiyim… Bu ülkenin tüm sıkıntılarını, 
tüm sorunlarını bizzat yaşamış, bizzat 
hissetmiş bir siyasetçiyim. Kendi doğdu-
ğum, yaşamış olduğum semtin o günkü 
şartlarını çok iyi biliyorum… Siyasetin 
içine girdiğim andan itibaren her an yok-
sulların içinde oldum, her an gecekondu 
mahallelerinde, o gecekonduların içinde 
oldum. Bütün siyasi hayatım boyunca, 
bugün de dâhil, bazen arkadaşlarımla, 
bazen eşimle, kapıları vurduk, o hanelere 
misafir olduk. Doğu-Batı ayrımı yapma-
dan, Kuzey-Güney ayrımı yapmadan, 
gittiğimiz her ilde vatandaşın kapısına 
gittik, evine misafir olduk, yaşadığı şart-
ları, evini, çocuklarını bizzat yerinde mü-
şahede ettik.

Bugün büyükşehirlerde yaşayan çocukla-
rın birçoğu soba nedir bilmiyor olabilir… 
Bir gecekondudaysanız, kışın o en sert so-
ğuğunda, sabahın ayazında, anneler evden 
çıkar, kömürlükten kömür taşırlar. Asan-
sörü olmayan apartmanlarda hanımlar 5-6 
kat iner, kömür kovalarını evlere taşırlar. 
Soba ne kadar iyi yanarsa yansın, ev ısın-
maz… Yalıtım yoktur, duvarlar, pencereler, 
kapılar sağlıksızdır. Bir tek oda dahi ısınır-
sa o aile için daha büyük mutluluk yoktur. 
Su zaten yoktur, varsa bile kış şartlarında 
donmuştur, akmaz. Çocuklar için bırakın 
oyun parkını, bırakın oyun bahçelerini, 
okula gitmek için yol dahi yoktur. Sabahın 
ayazında sokağa çıkan işçi erkekler, işçi ka-
dınlar, dakikalarca çamur içinde yürüyüp 
otobüs duraklarına ulaştıklarında, saatler-
ce otobüs bekleyip işyerine ulaştıklarında 
zaten yorulmuşlardır.

Bakın, burada, Diyarbakır’dan bir ço-
cuğun, Nazlı Deniz Macit yavrumuzun 
TOKİ’nin yarışması için yaptığı ve birinci 
olduğu resmi görüyorsunuz. Şırıl şırıl 
akan suları hayal ediyor… Salıncak hayal 
ediyor… Yeşillik, temizlik hayal ediyor… 
Gürültüden uzak, çirkin yapılardan uzak, 
oyun ve oyuncak hayal ediyor. Cıvıl cıvıl 
oynayan çocuklar hayal ediyor… İşte, 
bizim bugün ürettiğimiz 483 bin konut, 
insanların başını sokabilecekleri bir çatı-
dan çok daha fazlasıdır. Bu 483 bin konut, 
yeni bir yaşam tarzı, yeni bir hayat; aslında 
umutlara kavuşma, hayallerle kucaklaş-
madır.

Bu 483 bin konut, modern şehirler olduğu 
kadar, sağlıklı bir yaşam ortamı, geleceğe 
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güvenle bakan, umutla bakan nesiller 
demektir. Bir çocuğun sevinmesi tüm 
dünyaya bedeldir. Biz, şu an itibariyle 350 
bin ailenin çocuklarını sevindirmenin, bu 
sayıyı 500 bin aile ve onların çocuklarına 
ulaştırmanın bahtiyarlığı, memnuniyeti ve 
haklı gururu içindeyiz.

Değerli dostlarım…

Sizlere burada çok kısa olarak TOKİ’nin 
ürettiği konutların mahiyetiyle ilgili de bil-
gi sunmak isterim. Şu an itibariyle 483 bine 
ulaşan konut sayısının yüzde 82’si, yani 399 
bin adedi sosyal konut niteliğindedir. Yani 
kar amacı güdülmeyen konutlardır. Orta-
alt gelir grubu ve yoksullara yönelik 324 
bin konut ürettik. Gecekondu dönüşüm, 
afet konutu, Tarımköy kapsamında da 75 
bin konut rakamına ulaştık. Geriye kalan 
84 bin konutu ise, kaynak geliştirmek, yani 
sosyal konutlarımızın finansmanını sağla-
mak üzere üst ve orta gelir gruplarına hitap 
eder şekilde inşa ettik, ediyoruz. 

Konut üretmenin yanında, şehit ailelerine, 
malullere, dul ve yetimlerine faizsiz konut 
kredisi sağladık. Yarım kalmış 56 bin ko-
nutluk kooperatiflere tamamlama kredisi 
verdik. “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi 
Seferberliği” kapsamında, yoksullarımıza 
yönelik olarak peşinatsız, 20 yıl vadeli, 100 
TL’den başlayan taksitlerle, konut büyük-
lüğü 45-50-60 metrekare olan; toplam 30 
bin konutun inşaatlarını başlattık. Proje ve 
ihale çalışmaları devam eden 11 bin 162 
konut ile birlikte, Türkiye genelinde yok-
sullarımıza toplam 41 bin 180 konut inşa 
etmiş olacağız. 

Durumu biraz daha iyi olan alt gelir grubu-
na yönelik 65-87 metrekare arası konutlar 
yaptık. Halkımız 6 bin TL. Peşin verecek, 
konut teslim edildiği andan itibaren 300 
TL taksit ödeyecek ve 15 yılın sonunda 
taksitleri sona erecek. Yine, Roman vatan-
daşlarımıza yönelik 9 bine yakın konut 
inşa ediyoruz. Uygulama aşamasında 
1.372 konut, ihale ve hazırlık aşamasında 
olan 7 bin 298 konutumuz var. Konutlarla 
birlikte, Türkiye genelinde inşa ettiğimiz 
eserler şunlar:

Tarımköy uygulamasıyla 36 yeni köy oluş-
turarak 4 bin 51 konut inşa ettik. Bu köy 
konutlarını, çitçimizin, köylümüzün ya-
şam tarzına uygun şekilde, ahırıyla, depo-
suyla, bahçesiyle üreterek hak sahiplerine 
teslim ettik. Yine bu süreçte TOKİ; Milli 
Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol 
doğrultusunda toplam bedeli 1.7 milyar 
TL olan yatırımlar gerçekleştirdi. 311 okul, 
74 pansiyon, 28 spor salonunu bu şekilde 
inşa ettik.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu ile yapılan protokol ile de toplam 
yatırım bedeli yaklaşık 193 milyon TL 
olan sosyal hizmet merkezleri inşa edildi. 
Yine Türkiye genelinde, 30 adet Sevgi Evi, 
20 adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 adet 
Rehabilitasyon Merkezi, 7 adet Toplum 
Merkezi inşa ettik. TOKİ, Sağlık Bakanlı-
ğı ile yapılan protokol ile toplam yatırım 
bedeli 3.6 milyar TL olan yatırımlar yaptı. 
Bu kapsamda 156 hastane inşa ettik. Şu 
rakamlara da özellikle dikkatinizi çekiyo-
rum: Çevre düzenlemeleri kapsamında 
yaklaşık 17 milyon metrekare yeşil alan 
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düzenlemeleri, 2.5 milyon ağaç dikimi ve 
3.5 milyon çalı peyzajı yapıldı. 

TOKİ, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle birlikte, 
Türkiye genelinde tarihi eserlerin onarı-
mında, restorasyonunda da görev aldı. Şu 
ana kadar, tarihi eserlerin onarımı ama-
cıyla 319 proje başlatıldı, bunlardan 142 
adedi tamamlandı. Şurası da son derece 
önemli… Herhangi bir afet durumunda, 
bütün imkânlarımızla afet bölgesine inti-
kal ederken, yaraları sararken, afet sonrası 
için vatandaşlarımızı da kendi kaderlerine 
terk etmedik. Sosyal konut uygulamaları-
mızın 17 bin 947 adedini; deprem, yangın, 
sel gibi felaketlerden zarar gören yerleşim-
lerde “afet konutları” kapsamında ürettik. 

Afet noktasında sınır tanımadığımızı da 
hatırlatmak durumundayım… 26 Aralık 
2004’te Güneydoğu Asya’da meydana ge-
len deprem ve tsunami sırasında en çok ha-
sar gören ülkelerden olan; Endonezya’nın 
Banda Aceh bölgesinde 1.050 konut ile 
okul, cami, hastane tadilat ve restorasyonu 
yaptık. Sri Lanka’nın Matara bölgesinde 
500 konut, okul, çarşı, ibadethane, toplum 
merkezi ve spor sahası inşa ettik. 8 Ekim 
2005’te Pakistan’da meydana gelen dep-
rem sonrasında da, Muzafferabad’da top-
lam 1.612 konut ve sosyal donatılarının 
inşaatları TOKİ tarafından tamamlandı. 
Yine Pakistan’da 2010 yılında meydana 
gelen sel felaketi sonrasında ortaya çıkan 
konut açığını gidermeye yardımcı olmak 
üzere 4 bin 620 konut da TOKİ tarafından 
başlatıldı.

Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım…

TOKİ şimdi artık yeni bir döneme giriyor. 
Birkaç ay içinde 500 bin konut hedefimizi 
tamamlamış olacağız. Hemen ardından, 
12 Haziran seçimleriyle birlikte önümüze 
bir 500 bin konut hedefi daha koyuyoruz. 
İnşallah, önümüzdeki 12 yıl içinde, 2023 
yılına kadar Türkiye’ye 500 bin konutu 
daha yine aynı şekilde kazandırmış olaca-
ğız. Önümüzdeki dönemde iki önceliğimiz 
var: Kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık. 
Biz, şu son 8 yılda, kentsel dönüşüm nokta-
sında çok büyük projeleri gerçekleştirdik. 
Kentsel dönüşüm çerçevesinde cumhuri-
yet tarihimizin en büyük dönüşüm hareke-
tini başlattık. 248 projede toplam 185 bin 
konutluk gecekondu dönüşüm çalışmaları 
yaptık; 108 bölgede 53 bin konutluk uy-
gulama başlattık ve bunlardan 31 binini 
tamamladık. Asla partizanlık yapmıyor, 
buna müsaade etmiyoruz. Türkiye’nin her 
yerinde projeleri kararlılıkla uyguluyoruz. 

Trabzon Zağnos’da, İzmir Kadifekale’de, 
Denizli Bağırsakdere’de Diyarbakır Sur 
içinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm 
projeleri bunun en somut örnekleri. Şimdi, 
bu kentsel dönüşüme daha da hız verecek, 
önümüzdeki dönemde ağırlıkla kentsel dö-
nüşümler gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin 
bundan sonraki yol haritasının ana baş-
lıklarından biri deprem kuşağında olan 
ülkemizin konutlarını karantinaya almak. 
Fay hattının üzerinde bulunan binaların 
depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi, 
deprem dönüşümlerinin sürdürebilirliği-
nin sağlanması vazgeçilmez, olmazsa ol-
maz hedefimiz. Bu aşamadan sonra, doğal 
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afetlere, özellikle de depreme hazırlıklı şe-
hirler inşa etmenin gayreti içinde olacağız.

Değerli dostlarım, çok değerli misafirler…

Başta da ifade ettim… Şehirler, insanları 
belirler; şehirler, çocukların, genç nesil-
lerin gelecek tasavvurunu belirler. Biz, 
çocuklarımıza yaşanabilir, sağlıklı kentler, 
konutlar ve korunmuş bir çevre emanet 
etmeyi kendimize hedef olarak belirledik 
ve bu hedefe dönük olarak çok büyük ça-
lışmalar gerçekleştirdik. Konut hakkı nasıl 
insan hakkıysa, biz biliyoruz ki, kentlere 
karşı işlenmiş suçlar da, insanlığa karşı 
işlenmiş suçlardır.

Hızla artan nüfus, küresel ve ulusal mese-
leler nedeniyle maalesef dünya genelinde 
şehirlere çok ciddi zararlar verildi. Türkiye 
olarak, bu zararları telafi etmenin, sağlıklı 
bir kentleşmeye model oluşturmanın gay-
reti içindeyiz. Sadece konutlarımızla değil, 
biz, inşa ettiğimiz kentlerimizle de tüm 
dünyaya örnek teşkil etmek istiyoruz. Böy-
le kapsamlı bir şehirleşme faaliyeti içinde 
elbette kusurlar olabilir, elbette hatalar or-
taya çıkabilir. İşte bu Kent Kurultayı, bizim 
kusurlarımızı görmemize, hatalarımızı 
fark etmemize, yeni dönemi de ona göre 
şekillendirmemize yardımcı olacaktır. İki 
gün boyunca tartışılacak konuları arkadaş-
larımın can kulağıyla dinleyeceklerinden, 
gerekli notları alacaklarından emin olabi-
lirsiniz. 

Ben bir kez daha katıldığınız için, değerli 
fikirlerinizi bizlerle paylaşacağınız için 
sizlere teşekkür ediyorum. 2011 Kent 

Kurultayı’nın başarıyla sonuçlanmasını 
diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı su-
nuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Samsunlu kardeşlerim, sevgili İs-
tanbullular, çok değerli vatandaşlarım… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İs-
tanbul’daki Samsunlular Gecesi vesilesiyle 
sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle hasret 
gideriyor olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bura-
dan, sizler aracılığıyla, sizlerin şahsınızda, 
tüm Samsun’a, tüm Samsunlu kardeşleri-
me, İstanbul’daki, Anadolu, Trakya’daki 
Samsunlu vatandaşlarıma selamlarımı 
gönderiyorum.

Samsun’a son olarak, 22 Ağustos’ta hal-
koylaması mitingleri çerçevesinde gittim. 
Halkoylaması mitinginde, Samsun’da 
gerçekten muhteşem, coşkulu, samimi 
bir kalabalık tarafından ağırlandık. O 
gün Samsun tarihi günlerinden birini 
yaşadı ve adeta bizi bağrına bastı. 12 
Eylül Halkoylamasında da Samsun, yüz-
de 67 oranında “Evet” diyerek, miting 
alanındaki coşkusunu sandığa yansıttı. 
Ben, bu buluşma vesilesiyle, hem Sam-
sun’daki kardeşlerime, hem İstanbul’daki 

İstanbul | 5 Mart 2011 

Samsunlular Gecesi
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Samsunlu kardeşlerime; değişime, ileri 
demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve 
büyük Türkiye idealine omuz verdikleri 
için şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın 
izniyle bugüne kadar Samsun’a da, sizlere 
de mahcup olmadık, bundan sonra da ol-
mayacağız. Sizin desteğinizle, sizin hayır 
dualarınızla, 8 yıl boyunca Türkiye’ye, 81 
vilayetimize, Samsun ve İstanbul’a hiz-
met ürettik, bundan sonra da aynı şekilde 
devam edeceğiz.

B e n  b u g ü n  b u raya ,  b u  t o p l a n t ıya , 
Erzincan’dan geliyorum… Erzincan’da 
toplu bir açılış töreni yaptık ve bir kalem-
de tam 81 eseri Erzincanlı kardeşlerimi-
zin hizmetine sunduk. Ben orada da ifade 
ettim… Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 
Osmanlı askerleri, bizim dedelerimiz, 
farklı farklı cephelerde savaştılar, vatan 
topraklarını savundular. Ama biz, Birinci 
Dünya Savaşı’nda çok büyük bir eksikli-
ğin farkına vardık.

Dünyada ulaşım imkânları, ulaştırma 
teknolojisi hızla gelişirken, maalesef 
Osmanlı son dönemde bu atılımı ger-
çekleştiremedi. İstanbul’dan Erzincan’a, 
Erzurum’a sevk edilen asker ve subayları-
mız, Haydarpaşa’dan trene biniyor, 3 gün-
de Niğde Ulukışla’ya varıyor, oradan da 
900 kilometrelik bir yolu, 52 gün boyun-
ca yürüyerek kat ediyorlardı. İstanbul’un 
Doğu’yla, Karadeniz’le bağlantısı gemiler-
le sağlanıyordu. Ne var ki, gemiler yaban-
cı şirketlerin elindeydi. Savaş sırasında 
Samsun’a, Trabzon’a sefer yapılamaz hale 
geldi.

Gazi Mustafa Kemal’in ,  19 Mayıs’ta 
Samsun’a nasıl çıktığını, hangi şartlar al-
tında Samsun Limanı’na vardığını sizler 
çok iyi biliyorsunuz. Bandırma Vapuru-
nun Kaptanı, Zincirdereli İsmail Hakkı, 
Samsun’a gitmek için yola çıktıklarını, 
Kızkulesi açıklarında vapurun arandığı-
nı, düşman zırhlıları arasından geçerek 
Karadeniz’e geçtiklerini ifade ediyor. “Bun-
lar, hürriyet uğruna ölmeye karar veren-
leri anlayamazlar” diyor Hakkı Kaptan… 
“Biz Anadolu’ya ne silah, ne cephane götü-
rüyoruz… Biz Anadolu’ya ideali ve imanı 
götürüyoruz… Son hızımız olan 7 mil ile 
Karadeniz’in amansız dalgaları arasında 
yuvarlana yuvarlana İnebolu ve Sinop’a 
uğrayarak, bin türlü müşkülat içerisinde 
bir gün şafak vakti Samsun’a vardık diye 
anlatıyor…

İşte bizim dedelerimiz bu çileyi çekti sev-
gili kardeşlerim… Bu ülkenin askeri, bu 
ülkenin vatandaşı, yol yokluğunun, araç, 
tren, vapur eksikliğinin çilesini çok acı 
şekilde tecrübe etti. Cumhuriyetin ilk yıl-
larında, Türkiye’nin bu eksikliğini bilen 
kadrolar, yoğun gayretlerle Türkiye’yi De-
mirağlarla örmek, karayolları inşa etmek 
için kolları sıvadılar. Ne yazık ki, o ruh, o 
ideal, o iman sonraki yıllara yansımadı. O 
seferberlik sonraki yıllarda devam etmedi.

Bakın, tüm Cumhuriyet tarihimiz boyun-
ca, 79 yılda Türkiye’de inşa edilen toplam 
bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilomet-
re. Bizim, iktidarımız döneminde, 7 yılda 
inşa ettiğimiz bölünmüş yol uzunluğu ise 
13 bin 600 kilometre… 79 yılda yapılanın 
iki katından fazlasını biz 7 yılda yaptık. 
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Çünkü yol medeniyettir. Yol, işte tarihimiz-
den de öğrendiğimiz gibi, bağımsızlıktır, 
özgürlüktür. Yol kalkınmadır, ilerlemedir. 
Benim Samsunlu Hasan Amcam, Meh-
met Amcam, Samsun’dan gemiyle yola 
çıkıyor, günler sonra, bin bir zahmet, bin 
bir meşakkatle İstanbul’a ulaşabiliyordu. 
İstanbul’a gelebilenler, yıllar sonra gidip 
sıla-ı rahim yapabiliyor, anne babalarının 
elini öpebiliyor, hayır dualarını alabiliyor-
lardı.

2002’ye geldiğimizde durum farklı mı? 
Bolu Dağı tüneli doğal gaz deposu mu 
olsun, patates deposu mu olsun, bu tar-
tışılıyordu. Karadeniz Sahil yolu adeta 
yılan hikâyesine dönmüş, bitirilemiyordu. 
Ankara-Samsun arasındaki yolda inşaat 
bir türlü sona ermiyordu. Geldik, Bolu 
Dağı Tüneli’ni bitirdik, hizmete açtık. Ka-
radeniz Sahil Yolu’nu Samsun’dan Sarp’a 
bitirdik, hizmete açtık. Ankara Çorum 
Samsun Yolu’nu bitirdik, hizmete açtık. Şu 
anda Gerede-Mecitözü arasında kısmen 
inşaat devam ediyor, inşallah orayı da ta-
mamlayacak, İstanbul’u bölünmüş yollarla 
Samsun’a kesintisiz bağlamış olacağız.

2002 yılına kadar Samsun’da sadece 120 
kilometre bölünmüş yol yapılmış iken biz 
buna sekiz yılda tam 160 kilometre daha 
ekledik. Sadece karayolu değil… Hüküme-
timiz döneminde Samsun Havaalanı yolcu 
trafiğinde yüzde 475 artış gerçekleşti, 
2002 yılında 171 bin 600 olan yolcu sayı-
sı 2010 yılında 957 bin 250’ye yükseldi. 
Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane 
Limanı İnşaatını bu yılsonu bitiriyoruz. 
Sadece ulaştırma boyutuyla değil; başta 

eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak 
üzere her alanda Samsun’a büyük yatırım-
lar yaptık. Samsun’da tarıma tarihinin en 
büyük desteklerini sağladık; Bafra Ovası’nı 
Türkiye’nin önemli bir tarım merkezi hali-
ne getirdik. Okullarımızla, hastanelerimiz-
le, TOKİ konutlarıyla Samsun’u yeniden 
Karadeniz’in yıldız şehirlerinden birine, 
bir marka şehre dönüştürüyoruz.

Biz asla küçük düşünmüyoruz sevgili kar-
deşlerim… Biz büyük düşünüyor, büyük 
hedefler belirliyor, o hedeflere ulaşmak 
için büyük adımlar atıyoruz. İşte şu anda, 
3 ay sonraki seçimler için değil, 4 yıl sonra-
sı için değil, 12 yıl sonrası için, Cumhuriye-
timizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü 
için büyük hedefler belirledik. Hep birlikte 
çalışarak, dayanışma içinde, kardeşlik 
içinde, huzur, istikrar ve güven içinde, 
Türkiye’nin milli gelirini 2 trilyon dolara 
yükselteceğiz. 8 yılda milli geliri yaklaşık 3 
kat büyüttük, inşallah 12 yılda da 3 kattan 
fazla büyüterek, Türkiye’yi dünyanın en 
büyük ilk 10 ekonomisi arasına yükselte-
ceğiz. 500 milyar dolar ihracatla, yüzde 
100 okullaşma oranlarıyla, düşük enflas-
yon, düşük faizler ve gerilemiş işsizlikle 
bölgemizin de, dünyanın da en güçlü ülke-
leri arasındaki yerimizi alacağız. 

İşte gördünüz… Libya’da benim vatanda-
şım dara düştüğünde, imdat dediğinde, 
yardım istediğinde, hiç tereddüt etmeden, 
devletin tüm imkânlarını seferber ederek 
Libya’ya ulaştık ve Cumhuriyet tarihinin 
en büyük tahliye operasyonunu gerçek-
leştirdik. Sadece kendi vatandaşlarımızı 
değil, bizden yardım isteyen yabancı ülke 
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vatandaşlarını da tahliye ettik. Bu başarılı 
operasyonla Türkiye tüm dünyada örnek 
gösterildi, Türkiye’nin başarısından öv-
güyle söz edildi. Ama ülke içinde bakıyor-
sunuz, Türkiye’nin bu başarısını, milletin 
bu sevincini dahi hazmedemeyenler çıkı-
yor. Takdir etmek varken, teşekkür etmek 
varken, desteklemek varken, bu milli me-
seleyi dahi siyasete alet ederek buradan 
fırsatçılık içine girenler oluyor.

Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başka-
nı, en hassas bir zamanda, bizim, hiçbir 
Türk vatandaşının burnu kanamasın diye 
çırpındığımız bir anda çıkıyor, Libya üze-
rinden bize vurmaya, Libya üzerinden bizi 
kışkırtmaya çalışıyor. Gidiyor Londra’dan 
İsrail’e mesaj gönderiyor… “Biz Mavi Mar-
mara gibi bir geminin Türk karasuların-
dan dışarıya çıkmasına izin vermezdik” 
diyor… “Biz olsaydık, İsrail’le ilişkilerin 
bozulmasına izin vermezdik” diyor… 

O zaman siz, Gazze’deki mezalim karşı-
sında da susardınız, nitekim sustunuz. 
O zaman siz, Gazze’de öldürülen çocuk-
ları, kadınları, masum sivilleri de sineye 
çekerdiniz, nitekim çektiniz… O zaman 
siz, Kudüs üzerinde dolaşan karabulutlar 
hakkında da susardınız, nitekim sustunuz. 
O zaman siz, Mavi Marmara’ya yönelik 
korsanlık karşısında da susar, demek 
ki, ilişkilerimiz bozulmasın diye çıtınızı 
çıkarmazdınız. Siz Kahire’yi de, Tunus’u 
da umursamazdınız, nitekim umursama-
dınız… Demek ki siz, hakkı söylemekten, 
hukuku savunmaktan, adalet diye haykır-
maktan da kaçınırdınız… 

Nitekim her zaman bunu yaptınız… Her 
zaman sustunuz, her zaman izlediniz… 
Biz 8 yıldır, sizin yapamadığınızı yapıyor, 
hakkı söylüyor, cesaretle hukuku savunu-
yoruz. Biz, sizin iktidar ortağı olduğunuz 
dönemlerde, eliniz kolunuz bağlı oturdu-
ğunuz dönemleri de biliyor, Türkiye bir 
daha o günleri yaşamasın diye çaba sarf 
ediyoruz.

CHP Genel Başkanı bununla da kalmıyor… 
Gidiyor, Londra’da bir kez daha ülkesini 
şikâyet ediyor. Bir yandan kendi ülkesini 
İsrail’e şikâyet ederken, bir yandan da 
güya basın özgürlüğü yok diye İngiltere’de 
kendisini dinleyenlere sızlanıyor. Libya’da 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gü-
venliğini zerre kadar önemsemediniz, şim-
di de çıkıp Türkiye’yi İsrail’e, İngiltere’ye 
mi şikâyet ediyorsunuz? Allah aşkına bu 
mu onurlu dış politika? Siz Türkiye’ye 
bunu mu layık görüyorsunuz? Gazze’deki 
bebekler için mama götüren, süt götüren, 
oyuncak götüren bir geminin önünü kes-
mek mi sizin dış politika vizyonunuz? Si-
zin Türkiye için, Türkiye’nin dış politikası 
için hayalleriniz, ufkunuz, hedefleriniz, 
planlarınız bu mu? Bu kadar mı? 

Bunlar, bu CHP zihniyeti, on yıllar boyun-
ca “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini eli 
kolu bağlı oturmak olarak anladılar, böyle 
yanlış yorumladılar. Şimdi de “sıfır sorun” 
politikasını aynı şekilde algılıyor, aman 
etliye sütlüye dokunmayalım, aman hiçbir 
şeye karışmayalım, zulüm karşısında susa-
lım, zalim karşısında boynumuzu bükelim 
diyorlar. Biz bunu yapmadık, yapmayız. 
Biz büyük bir ülkeyiz, köklü bir tarihin, 
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büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. 
Allah’ın izniyle, milletin desteğiyle, her 
zaman hakkı savunduk, her zeminde hak-
kı savunmaya, hakkı haykırmaya devam 
edeceğiz.

Biz bu yola milletimizle çıktık. Bu yol-
da milletimizle yürümeye, milletimizin 
belirlediği istikamette yürümeye devam 
edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 
karar aldı ve işte 12 Haziran’da, 3 ay sonra 
sandık milletin önüne geliyor. Millet orada 
takdirini de, tenkidini de en güzel şekilde 
ifade edecek. Millet hakemliğini orada en 
anlamlı şekilde gösterecek. Bütün eleştiri-
lere, bütün korku senaryolarına, tüm teh-
ditlere, milletim engin ferasetiyle sandıkta 
en güzel cevabı verecek. 

Samsun da, İstanbul’daki Samsunlu kar-
deşlerim de, bu yolda bizi hiç yalnız bırak-
madılar. Girdiğimiz her seçimde Samsun 
yanımızda oldu, desteğini, hayır duasını 
bizlerden esirgemedi. Daha büyük Türkiye 
için, İstanbul için, marka şehir Samsun 
için Samsunluların yine bize omuz vere-
ceklerine yürekten inanıyorum. Buradan 
bir kez daha tüm Samsunlu kardeşlerime 
selam ve sevgilerimi iletiyorum. Allah he-
pimizin yar ve yardımcısı olsun, yolumuz, 
bahtımız açık olsun diyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum.
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Çok değerli hanımefendiler… Türk Metal 
İş Sendikası’nın değerli Başkanı, değerli 
üyeleri, çok değerli işçi, emekçi kardeşle-
rim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, 
ülkemizin tüm kadınlarına, dünyanın 
tüm kadınlarına, özellikle de tüm çalışan 
kadınlara hayırlı olmasını diliyorum. 

Buradan, sizler aracılığıyla, ülkemin 
dört bir yanındaki emekçi kadınlara se-
lamlarımı gönderiyorum. Anadolu’nun, 
Trakya’nın fabrikalarında, atölyelerinde, 
imalathanelerinde elleri nasırlanmış, 
alın teriyle kazanan, evine ekmek götü-
ren tüm hanım kardeşlerimi selamlıyo-
rum. Çukurova’da pamuk tarlalarında, 
Karadeniz’de çay tarlalarında, fındık 

İstanbul | 7 Mart 2011 

Türk Metal İş Sendikası 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü Programı
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bahçelerinde, Menderes Ovası’nda buğ-
day tarlalarında alın terini toprağa tohum 
eden tüm hanım kardeşlerimi sizler ara-
cılığıyla selamlıyorum. Ülkemin dört bir 
yanındaki çilekeş, vefakâr, cefakâr kadın-
ları, hanım kardeşlerimizi selamlıyorum. 

Buradan, annelerimizi, evinde çocuk 
yetiştiren, evinin direği, evinin onuru 
kadınlarımızı, hanım kardeşlerimizi 
selamlıyorum. İstismarın, ucuz iş gücü-
nün, düşük ücretin mağduru yapılmak 
istenen, terörün ve törenin baskısı altında 
kalan, alçakça cinayetlere hedef gösteri-
len kadınları selamlıyorum. Afganistan’ın 
yoksul kadınlarını, Irak’ın dullarını, 
Darfur’un çilekeş kadınlarını, Filistin’in 
mağdur, mazlum kadınlarını, dünyanın 
her yanındaki ezilmiş kadınları selamlı-
yor, kendilerine Türkiye’nin dayanışma 
mesajlarını yolluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemin 
tüm kadınları için, dünyanın tüm ka-
dınları için, istismarın son bulmasına, 
baskıların sona ermesine, cinayetlerin, te-
cavüzlerin tükenmesine, barışa, dostluğa, 
kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olması-
nı yürekten temenni ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, değerli hanımefen-
diler…

İstismar kötüdür, ama kadın emeğinin 
istismarı kötüden de kötüdür. Ayrımcılık, 
evet, kötüdür… Ama kadına yönelik ayrım-
cılık, kötünün de ötesinde, insanlık dışıdır. 
Şiddet, dünyanın neresinde olursa olsun, 
kime yönelik olursa olsun kötüdür. Ama 

kadına yönelik şiddet, vicdansızlıktır, in-
safsızlıktır, hiç tereddüt etmeden söylüyo-
rum, alçakçadır. Hiç kimse, kadına yönelik 
şiddeti, adına töre, gelenek, namus davası 
diyerek meşrulaştıramaz. Savunmasız, ko-
runaksız, güçsüz kadınlara şiddet uygula-
yan, vicdanını da erkeklik yaptım diyerek 
rahatlatmaya çalışanlar bilsinler ki, yaptık-
ları korkaklıktan öte bir şey değildir. Bizim 
medeniyetimiz, “cennet, anaların ayakları 
altındadır” der… 

Bizim medeniyetimiz, annenize, babanıza 
“üf ” bile demeyeceksiniz diye emreder. 
Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın 
erkek demeden, yaşlı çocuk demeden 
canı, hayatı, insanı kutsal görür, mübarek 
görür, dokunulmaz görür. Hiç kimse ak-
sini iddia etmesin, hiç kimse kendi kaba 
şiddetini mazur ve meşru gösterme çaba-
sı içine girmesin: Bizim geleneklerimiz, 
kadını, evin de, ailenin de, sosyal hayatın, 
ekonomik hayatın da en merkezinde gö-
rür ve böyle kabul eder…

8 yıldır, işkenceye nasıl sıfır tolerans gös-
teriyorsak, aynı şekilde şiddete, özellikle 
de kadın ve çocuklara yönelik şiddete sı-
fır tolerans gösteriyoruz. Kadına yönelik 
şiddetin, toplumda çok eskiden bu yana 
kanayan bir yara olduğunu biliyoruz. 
Ne yazık ki, kadına yönelik şiddetin her 
zaman üstü örtüldü, mesele aile içinde 
tutulmaya çalışıldı, kol kırılır, yen içinde 
kalır denildi. İlk kez bizim dönemimizde 
mesele ciddiyetle ele alındı, derinleme-
sine araştırmalar yapıldı ve bu konudaki 
istatistikler tutulmaya başlandı.
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AK Parti’nin Kadın Kolları Başkanlığı, 
2010 yılı Şubat ayında, Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesi için geniş katılım-
lı bir çalıştay topladı. Bir hafta önce, 3 
Mart’ta ikinci bir çalıştay düzenlenerek 
acil yapılması gerekenler ilgililere akta-
rıldı. Bu dönemde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde tesis ettiğimiz Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu, şiddetin ön-
lenmesi için atılacak adımlar üzerinde 
çalışıyor. İlgili tüm kurumlarımız da 
koordinasyon halinde, şiddeti önlemek 
üzere tedbirleri yoğunlaştırıyor. Şunu da 
hatırlatmak durumundayım: 1 Haziran 
2005’te Türk Ceza Kanunu’nu değiştirdik 
ve töre cinayetlerine müebbet hapis ceza-
sı getirdik.

2006 yılında yayınladığımız, kadın ve 
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi 
yönündeki genelgeyle bu sorunun üzeri-
ne daha kararlı şekilde gittik. Anayasada 
yaptığımız değişiklikle kadın erkek fırsat 
eşitliğini çok güçlü bir zemine kavuştur-
duk. 12 Eylül Halkoylamasıyla kadınlara 
yönelik pozitif ayrımcılık getirdik. Evinde 
şiddete uğrayan kadınlara sahip çıkmak, 
onları korumak adına sosyal hizmet sağ-
layacak evler inşa ettik. 8 yıl boyunca, 
kadın haklarını samimi ve kararlı şekilde 
savunduk. Kadının, siyasette, ekonomide, 
sosyal yaşamda daha etkin şekilde rol al-
masını güçlü şekilde teşvik ettik. 

Şunu altını çizerek ifade ediyorum: Biz, 
kadın haklarının, erkekler eliyle değil; 
kadın haklarının bizzat kadınlar tarafın-
dan savunulması gerektiğine inanıyoruz. 
Kadın yöneticileri teşvik ediyor, yerel 

yönetimlere kadın elinin daha fazla değ-
mesini istiyor, siyasette kadınların daha 
aktif olarak yer almasını savunuyoruz. 
On yıllar boyunca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yüzde 4 oranını aşamayan ka-
dın milletvekili oranı, ilk kez bu dönemde 
yüzde 9 oranına yükseldi. İl genel meclis-
lerinde, belediye meclislerinde kadınla-
rın daha fazla yer almasını sağladık. 

Bunları elbette yeterli görmüyor, daha 
fazla kadının siyasete katılması için sa-
mimi çaba sarf ediyoruz. Nasıl ki kadına 
yönelik şiddete, kadın emeğinin ucuz iş 
gücü olarak görülmesine güçlü şekilde 
karşı çıkıyorsak; kadınlar üzerinden, ka-
dınların hissiyatını istismar üzerinden 
siyaset yapılmasına, kadınların bir oy de-
posu olarak görülmesine de aynı şekilde 
karşı çıkıyoruz. 

Bakınız, şu son günlerde, kadınlara yöne-
lik şiddet olayları, muhalefetin ve med-
yanın istismarıyla sanki artıyormuş gibi 
bir havada takdim ediliyor. Elbette bir tek 
kişinin canının yanmasına, bir tek kişinin 
burnunun kanamasına tahammülümüz, 
toleransımız olamaz. Ama biz çalışmaları 
başlatana, araştırmaları başlatana kadar, 
bu ülkede şiddete uğrayan kadınların 
istatistiği bile tutulmuyor, bunlardan hiç 
kimsenin haberi olmuyordu.

Bugün artıyormuş gibi lanse edilen şid-
det, esasen, daha önce bilinmeyen, gizli-
kapalı tutulan, aslında artık azalmaya da 
başlayan vakaların abartılmasından baş-
ka bir şey değildir. Biz muhalefetten de, 
medyadan da, bu meseleyle ilgili olarak 
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sorumlu yaklaşım bekliyor, istismar de-
ğil, dayanışma ve sorumluluk duygusuyla 
şiddeti en aza indirebileceğimiz uyarı-
sını yapıyorum. Kadınların yoksulluğu 
üzerinden yapılan istismar siyasetini de 
aynı şekilde fırsatçılık olarak görüyoruz. 
Kadınların eğitimi, kadınların istihdama 
daha fazla katılımı noktasında önemli 
adımlar atarken, yoksulluğun önlenme-
si, ihtiyaçların giderilmesi için biz adres 
olarak kadınları gördük, sosyal yardım-
ları doğrudan kadınlara yaptık. Eğitim 
noktasında başlattığımız seferberlikle, 
kadınların okulun, eğitimin, okuma yaz-
manın uzağında kalmasını engelledik ve 
engelliyoruz. Son dönemde başlattığımız 
kampanyalarla 350 bin kız çocuğumuzu 
ve hanım kardeşimizi okulla buluştur-
duk, okuma yazma öğrettik.

İş kanununda yaptığımız değişiklikle, 
2003 yılında kadınlar için eşit işe eşit 
ücret ilkesini getirdik. İş kanununda 
yaptığımız değişiklikle, annelerin doğum 
izninin doğumdan önce 8 ve doğumdan 
sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftaya 
çıkardık. 2008 yılında çıkardığımız yasa 
ile kadınların doğum izinlerini borçlan-
maları imkânını getirdik. İstihdam ve 
mesleki eğitim projeleriyle kadın istihda-
mını destekledik Evde üretimi vergiden 
muaf yaptık 2008 yılında hazırladığımız 
teşvik paketiyle kadın istihdamını özen-
dirdik, kadınların ve gençlerin sigorta 
primlerinin devlet tarafından kademeli 
olarak ödenmesini sağladık. Hiç kimseyi 
incitmeden, kimsenin gururunu kırma-
dan, kimseyi rahatsız etmeden yardımları 
ulaştırıyoruz ve aynı şekilde ulaştırmaya, 

daha sistemli, daha adil şekilde yoksul-
lukla mücadeleye devam edeceğiz.

Değerli hanımefendiler, çok değerli katı-
lımcılar…

Biz, Türkiye’de hiçbir sorunun çözümsüz 
olduğuna inanmıyoruz. Bir olursak, be-
raber olursak, birlikte hareket edersek, 
çözülmez gibi görünen tüm sorunları 
aşabileceğimize, Türkiye’yi daha aydınlık 
yarınlara ulaştırabileceğimize yürekten 
inanıyoruz. Ben her zaman samimiyetle 
şunu ifade ettim: Türkiye’nin her sorunu-
na mutlaka ve mutlaka kadın eli değme-
lidir.

Evet… Kadına yönelik şiddeti birlikte 
çözeceğiz. Kadın emeğinin istismarına 
birlikte çözüm üreteceğiz. Ayrımcılığı 
birlikte ortadan kaldıracağız. Ama bu-
nun dışında, kadın sorunlarının dışında, 
ülkemizin ekonomik sorunlarına, siyasi 
meselelere, demokratikleşmeye daha 
fazla kadın elinin değmesini de istiyor 
ve arzuluyoruz. Bu sorunlar arasında, 
terör ve demokratikleşme meselesinde, 
Türkiye’nin tüm kadınlarının daha aktif 
rol oynamalarını, daha fazla inisiyatif 
almalarını ben kendilerinden rica ediyo-
rum. Terör, ülkemizin tamamını etkiledi, 
ama en fazla kadınları etkiledi. Gençler 
öldüğünde hepimiz üzüldük, ama anne-
ler, eşler, nişanlılar çok daha fazla üzüldü. 
Gençler kaybolduğunda, faili meçhul 
cinayetler işlendiğinde biz hepimiz kah-
rolduk; ama annelerin yüreği herkesten 
fazla yandı. Terörün sebep olduğu yoksul-
luk, herkesten fazla kadınları hedef aldı. 
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İşte onun için diyorum ki: Terörü bitire-
cek olan da yine bizzat kadınlardır. Te-
rörün yaralarını saracak olanlar da yine 
bizzat kadınlardır. Milli Birlik ve Kardeş-
liği en ideal, en güzel şekilde tesis edecek 
olan da yine kadınlardır. Kendi yavruları-
na, eşlerine, çocuklarına bir kartal misali 
kol kanat geren Türkiye’nin kadınlarını, 
Türkiye’nin çocukları için de kol kanat 
germeye davet ediyorum. Türkiye’nin ka-
dınları, kendi hakları için olduğu kadar, 
başka kadınların hakları için de seslerini 
yükseltsinler istiyorum. Kadınlar, kendi-
leri için, çocukları için, gelecekleri için 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine sahip 
çıksın, sürece el atsınlar istiyorum. Yarı-
nın Türkiye’si sizlerin emeğiyle, sizlerin 
şefkatiyle, sizlerin sürece daha fazla dâhil 
olmanızla inşa edilecek. Türkiye aydınlık 
yarınlara sizlerle kavuşacak. 

Bir kez daha sizlerin, ülkemizin tüm 
kadınlarının, tüm dünya kadınlarının 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyo-
rum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, 
dostluğa, barışa, kardeşliğe vesile olma-
sını diliyorum. Kadınların hak mücadele-
sini her zaman destekledik; aynı şekilde 
desteklemeye devam edeceğimizi ifade 
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer hanımefendiler, değerli beye-
fendiler, çok değerli katılımcılar, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Medeniyet-
lerin Buluşma Noktası Anadolu’da Kadının 
Güçlendirilmesi başlıklı bu programa başa-
rılar diliyorum. Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığımıza, Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğümüze, programa katkı 
veren tüm kurum ve şahıslara bu vesileyle 
şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle, 
ülkemizdeki tüm hanımların, dünya kadın-
larının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
tebrik ediyor, ülkemiz ve dünya kadınları 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hatay | 8 Mart 2011 

Medeniyetlerin Buluşma 
Noktası Anadolu’da Kadının 
Güçlendirilmesi Toplantısı
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Dün, Türk Metal Sendikası’nın bir prog-
ramında, işçi-emekçi kadınlarla bir arada, 
sendika üyeleriyle dayanışma içinde 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik çok 
anlamlı bir program gerçekleştirdik. Bu-
gün sabah partimizin grup toplantısında 
konuyu gündeme taşıdık ve grubumuz-
daki hanım kardeşlerimizin nezdinde so-
runları ele aldık. Burada, Hatay’daki toplu 
açılış törenimize katılan Hataylı hanım 
kardeşlerimizin Dünya Kadınlar Günü’nü 
de tebrik ettikten sonra, bu anlamlı toplan-
tıya iştirak ediyoruz. Biz, partimizi kurdu-
ğumuz andan itibaren kadınlara yönelik 
ayrımcılık, istismar, şiddet konularını 
samimi bir şekilde gündemimize aldık ve 
bu sorunlar üzerinde de somut, gayretli 
çalışmalar yürüttük.

Hiç kuşkusuz, tüm siyasi partilerin kadın 
kolları var; tüm siyasi partiler kadın sorun-
ları üzerinde çalışıyor; bugüne kadar da 
tüm hükümetler, kadınların sorunları ol-
duğunu ve üzerinde çalıştıklarını ifade et-
tiler. Ama biz, bu noktada farklı bir tutum 
sergiledik. İlk andan itibaren, kadınların 
sorunlarının yine bizzat kadınlar tarafın-
dan çözüleceğini, çözülmesi gerektiğini 
söyledik ve inisiyatifi tamamen kadınlara 
verdik, biz teşvik edici, destekleyici olduk. 
Partimizin kadın kolları çok aktif şekilde 
çalıştı, parlamentoyu, Hükümeti, kurum-
ları, çözüm noktasında her zaman zorladı 
ve bunun sonuçlarını da aldı. Kadın ve 
Aileden sorumlu Devlet Bakanlığımız, 8 
yıl boyunca aynı şekilde çok aktif çalıştı, 
tarihi nitelikte düzenlemelere, reformlara 
imza attı. 

Bunlarla paralel olarak, siyasette ve kamu 
idaresinde daha fazla kadının görev alma-
sını güçlü ve samimi şekilde destekledik. 
Yerelde, İl Genel Meclisi ve Belediye Mec-
lisi üyeliklerinde daha fazla hanım karde-
şimizin görev almasını sağladık. Ulusal 
ölçekte, parlamentodaki kadın milletvekili 
sayısını iki katına çıkardık ve oranı yüzde 
9 seviyesine ulaştırdık. 8 yılda Anayasa’da 
iki önemli değişiklik yaptık: Birincisin-
de kadın-erkek fırsat eşitliğini Anayasal 
bir hüküm haline getirirken, 12 Eylül’de 
yaptığımız değişiklikle, kadınlara pozitif 
ayrımcılık sağladık. Yasalarda yaptığımız 
değişikliklerle, ücret eşitsizliğini gider-
menin, kadın istihdamını teşvik etmenin, 
kadınların iktisadi ve ticari faaliyetlerde 
daha fazla yer almasını sağlamanın gayreti 
içinde olduk.

Bildiğiniz gibi, kadınların hamilelikte ça-
lışma süresi bizim yaptığımız düzenleme 
ile doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonra-
sında 8 hafta olmak üzere 16 haftaya çıktı. 
Doğum nedeniyle ücretsiz izine ayrılan ha-
nım kardeşlerimize, emeklilik noktasında, 
bu dönemi borçlanabilme imkânını getir-
dik. Evinde çalışan, evinde üreten kadın-
lara muafiyetler sağladık. Yine bu süreçte, 
şiddete karşı sıfır tolerans gösterdik, töre 
cinayetlerine müebbet hapis cezasını getir-
dik, yayınladığımız genelgelerle şiddetle 
mücadeleyi daha da etkinleştirdik. 

Ben, dün ve bugünkü programlarda, kadın-
lara yönelik, kadın haklarına yönelik yaptı-
ğımız düzenleme ve reformları vakit elver-
diğince sıralamaya çalıştım. Ancak, hanım 
kardeşlerimize dolaylı olarak sağladığımız 
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birçok imkân bulunuyor ve ben burada 
özellikle bunların üzerinde durmak isti-
yorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, 
yoksulluğun birinci derecede mağduru 
hep kadınlar oldu. Sadece yoksulluğun de-
ğil, doğal afetlerin, savaşların, terörün, iş-
gallerin, etnik temizliğin de mağduru her 
zaman kadınlar oldu. Bangladeş’e gittik, 
bunu gördük. Pakistan’da bunu gördük. 
Bosna-Hersek’te, Darfur’da, Filistin’de, 
Irak’ta maalesef bunu gördük. 

Kadın, sadece yoksullukla, sadece eşini, ço-
cuklarını kaybetmekle imtihan olmuyor; 
aynı zamanda kendisine yönelen şiddet, 
kendisine yönelen taciz ve tecavüzle de 
acıların en büyüğüne maruz kalıyor. Baba-
sını, annesini, eşini, çocuklarını kaybeden 
nice kadın, hayatın ortasında yapayalnız 
tutunma ve var olma mücadelesi veriyor. 
Bu ve benzeri acıları, bizler de, Türkiye’nin 
kadınları da maalesef derinlemesine yaşa-
dılar.

Son 30 yıl boyunca devam eden terör olay-
larına bakınız, gençlerden, çocuklardan 
ziyade kadınları vurduğunu göreceksiniz. 
Bir genç, toprağa düştüğü zaman, belki de 
onun için her şey bitiyor… Ama annesi, ni-
şanlısı, eşi, çocukları, bir ömür boyunca ta-
şıyacakları acıyla tanışıyorlar. İşte en son, 
İstanbul’da, yakınlarını arayan kadınlarla 
bir toplantı gerçekleştirdik. 102 yaşında-
ki Berfo Ana’nın gözlerinde ben o acıyı, o 
sızıyı bir kez daha gördüm. 30 yıl boyunca 
oğlunun yolunu gözlemek, 30 yıl boyunca, 
belki çıkar gelir diyerek, evin kapısını açık 
tutmak ne demektir, ben o teyzemizin göz-
lerinde gördüm. 

Biz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini 
başlatırken, işte terörün, ayrımcılığın, 
yoksulluğun bu çirkin, bu acı tarafına dik-
katleri çekmek için, “Analar Ağlamasın” 
diyerek başladık. Analar, artık çocuklarını 
kaybetmesin, eşlerini kaybetmesin, bacılar 
babalarını kaybetmesin diyerek biz bu 
yola çıktık. Kadınlar artık çocuklarının 
arkasından ağıtlar yakmasın, on yıllar 
boyunca çocuklarının yolunu gözlemesin, 
gözlerinin pınarı kurumasın diye biz bu 
adımı attık. 

Her zaman da şunu söyledik… Bu sorunu 
çözme iradesine sahip olanlar, en önce 
kadınlardır. Terörü minimize edecek olan-
lar, önce kadınlardır. Gençlerin ölümünü 
engelleyecek olanlar, önce kadınlardır. Bu 
sorunlar, Türkiye’nin sorunları olduğu ka-
dar, en başta kadınların sorunudur ve on-
lar yüreklerini sürece dâhil etsin istedik. 
Biz artık gençlerin ölüm haberlerini almak 
istemiyoruz. Biz artık şehit cenazeleri gör-
mek istemiyoruz. Biz, cenazeleri başında 
ağıt yakan anneler, bacılar görmek iste-
miyoruz ve annelerin, tüm kadınların, bu 
sürece artık dur demesini bekliyor ve arzu 
ediyoruz.

Bir başka konu yoksulluk… Bakın bugün, 
Hatay’da, toplu açılış töreninin ardından, 
TOKİ tarafından yaptırılan konutları hak 
sahiplerine teslim ettik. Biz Türkiye gene-
linde, TOKİ eliyle şu ana kadar 483 bin ko-
nutun inşaatına başladık ve bunların 350 
binini de hak sahiplerine teslim ettik. 81 
vilayetin hemen hepsinde bu teslim tören-
lerini yaptık ve ben de bizzat birçoğuna ka-
tıldım, anahtarları bizzat hak sahiplerine 
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teslim ettim. 483 bin konut denildiğinde, 
çoğu zaman zihinlerde istatistiğin ötesin-
de bir şey canlanmıyor. Ancak, inşa etti-
ğiniz ve teslim ettiğiniz tek bir konut bile, 
aslında bir hayatı, bir ailenin hayatını, bir 
kadının yaşamını, aile içindeki çocukların 
geleceğini değiştiriyor.

Şehirlere doğalgaz getiriyorsunuz… 
Doğalgaz, şehirlerin çehresini, kaderini 
değiştirdiği kadar, kadınların da hayatını 
değiştiriyor. Köylere yol yapıyorsunuz, su 
getiriyorsunuz… Bu, köydeki tüm insan-
larla birlikte, en çok da kadınları sevin-
diriyor. Çünkü biz, kadınların, annelerin 
çilesini gördük… Sabahın ayazında, eksi 
20 derecede, 30 derecede, sıcak yatağın-
dan kalkan, çocuklarının üzerini örten, 
kömür kovasını alıp kömürlüğe giden, 
sobayı yakmak için, o dumanın içinde 
saatlerce uğraşan anneler gördük. Sobayı 
yaktıktan sonra, su taşıyan, çay koyan, 
kahvaltı hazırlayan, çocuklarını, tek tek 
kaldırıp, yediren giydiren, okula işe gön-
deren kadınlara şahit olduk. Ev içindeki 
tüm bu işlerin üzerine kalkıp bir de işe 
giden, akşama kadar çalışan, yorgun argın 
eve dönüp çocuklarına yemek hazırlayan 
kadınlar tanıdık. İşte teslim ettiğimiz her 
konut, şehre gelen her doğalgaz, köylere 
ulaştırdığımız yollar, su şebekeleri bu ka-
dınların hayatlarını değiştiriyor.

Ekonomide kaydedilen her ilerleme, ka-
dınların çilesini bir kat daha azaltıyor. 
Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, kadınla-
rın çilesi azalıyor, yükü hafifliyor. Bunu 
gördükçe, bizim de heyecanımız artıyor, 
enerjimiz artıyor; tabloyu bir an önce ta-

mamen değiştirmek için daha bir gayretle 
çalışıyoruz. Bakınız… Nice anneler var 
ki, babası okula göndermediği için, tüm 
bir hayatı boyunca hayıflanmış, tüm bir 
hayatı boyunca okula gitmemenin acısını 
yüreğinde hissetmiştir. Bu kadınların, bir 
de çocuklarının aynı kaderi paylaşacağını 
görmesi acıyı ikiye katlıyordu. Ben oku-
yamadım, bari kızım okusun diyen nice 
kadın, töre, gelenek baskısı altında, yok-
sulluk nedeniyle, kızının okula gitmemesi 
nedeniyle içten içe ağlıyordu. 

Türkiye genelinde eğitimin hizmetine 
sunduğumuz 160 bin derslik, işte bu 
çileyi hafifletti. 80 yeni üniversite açtık. 
Şimdi şehirlerimizi ziyaret ettiğimde çok 
güzel haberler alıyorum. Kız çocuklarının 
oranı, erkeklere ulaşmış durumda. Eski-
den, uzak diye kızlarını üniversiteye gön-
dermeyen nice aile, bugün şehirlerindeki 
üniversitelere çocuklarını gönderiyor. 
Eskiden barınma sorunu var diye kızla-
rını okutmayan aileler, bugün yurtların, 
pansiyonların artmasıyla, daha güvenli 
hale gelmesiyle, çocuklarını okutuyorlar. 

Bütün bunların üzerine, hala çocukla-
rını okula göndermeyen aileler varsa, 
yoksulluğu da bahane ediyorlarsa, her 
ay düzenli olarak onlara ödeme yapıyo-
ruz. Yeter ki çocuğunuzu okula gönderin 
diyoruz. Özürlü çocukları olan annelere 
aynı şekilde nakdi destek, taşıma desteği 
sağlıyoruz. Kız çocuklarının okuması için, 
okuma yazması için başlattığımız sefer-
berlikle, kampanyalarla, 350 bin kişiye 
ulaştık. Kızları, kılık kıyafetlerinden do-
layı üniversite kapılarından geri çeviren 
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zihniyeti değiştirdik, bu noktada da artık 
yeni bir sürece girdik. 

Bazıları kadın konusu tartışılırken “anne-
liğe” vurgu yapmamdan rahatsız oluyor-
lar… Ben şuna inanıyorum: Anneler de-
ğiştiğinde, ülke değişir… Anneler değişir, 
Anadolu değişir, Trakya değişir… Anneler 
bilinçlenirse, tüm ülke bilinçli hale gelir. 
Eğer anneler okursa, biliniz ki tüm çocuk-
ları da okur. Biz kimseyi evine kapatma 
niyetinde değiliz ve asla olamayız.Annele-
rin hayatını değiştirmek için gayret ettiği-
miz kadar, çalışan kadınların hayatını de-
ğiştirmek, kadınları siyasette, ekonomide 
daha aktif hale getirmek için de mücadele 
veriyoruz.Birileri artık, kadın hakları mü-
cadelesinin kendi tekellerinde olmadığını 
görmek durumundadır.Birileri, kadınla-
rın hak mücadelesine ilişkin kavramların, 
mücadele yöntemlerinin, söylemlerin 
kendi tekellerinde olmadığını görmek 
durumundadır.

Burası Anadolu değerli kardeşlerim… Biz, 
ithal kavramlarla, ithal mücadele yön-
temleriyle, ithal ideolojilerle değil, kendi 
tarihimizle, kendi tecrübemizle, son de-
rece özgün bir mücadele yürütebiliriz ve 
yürütüyoruz. Bizim kültürümüzde kadı-
nın dışlanması yok. Bizim kültürümüzde 
kadına ayrımcılık yok. Hele hele bizim 
kültürümüzde, kadına şiddet asla ve asla 
yok.“Cennet, annelerin ayakları altında-
dır” diyen bir medeniyet, kadına ayrımcı-
lık uygulamaz ve uygulamamıştır. Terken 
Hatunların, Nilüfer Hatunların, Hayme 
Ana, Bala Hatun, Nene Hatun, Halime 
Çavuşların yetiştiği bir ülke, kadına ay-

rımcılık uygulayan bir ülke olamaz. Töre 
adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan 
şiddet, bizim kültürümüzde, bizim mede-
niyetimizde köklerini de bulamaz, kök de 
salamaz. Ayrımcılıkla, istismarla, şiddetle 
sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bize dü-
şen, hanım kardeşlerimizi bu mücadelede 
teşvik etmek. Biz 8 yıldır bunu yapıyoruz 
ve yapmaya devam edeceğiz.

8 yılda önemli mesafe kat ettik, inşallah, 
çok daha fazlasını başaracak, Türkiye’yi 
kadınlar üzerinden dönüştürmeye devam 
edeceğiz. Ben bir kez daha, bu anlamlı top-
lantıyı düzenleyen kurumlarımıza, değerli 
bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, tüm 
dünyada istismarın, ayrımcılığın, şiddetin 
sona ermesine vesile olmasını diliyorum. 
Tüm hanım kardeşlerimizin bu anlamlı 
gününü tebrik ediyor, sizleri saygıyla se-
lamlıyorum
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Sevgili Erzurumlular, sevgili İstanbul-
lular, çok değerli vatandaşlarım, sevgili 
kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Bugün burada, İstanbul’da, Erzurumlu 
kardeşlerimle buluşmanın, hasret gider-
menin heyecanını yaşıyorum. Bu vesi-
leyle, İstanbul’daki tüm Erzurumlulara, 
Erzurum’daki kardeşlerime, tüm Dadaş-
lara selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Konuşmamın hemen başında, Japonya’da 

meydana gelen deprem ve Tsunami 
Felaketinde hayatını kaybedenlere Tür-
kiye olarak bir kez daha başsağlığı ve 
geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyorum. 
Erzurum depremin ne olduğunu bilir… 
Türkiye deprem acısını bilir… Japon kar-
deşlerimizin acısını paylaşıyor, her türlü 
imkânımızla yanlarında olduğumuzu, 
kendileriyle dayanışma içinde olduğumu-
zu ifade etmek istiyorum. 

İstanbul | 12 Mart 2011 

Erzurumlular Gecesi
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Bugün çok önemli İKİ yıldönümünü idrak 
ediyoruz sevgili kardeşlerim… Erzurum’un 
düşman işgalinden kurtuluşunun 93’üncü 
yıldönümü bugün. Tüm Erzurumluları, 
tüm Dadaşları bu vesileyle tebrik ediyo-
rum. Bugün, aynı zamanda, İstiklal Mar-
şı’mızın, kabulünün 90’ıncı yıldönümü. 
Bundan 90 yıl önce, 12 Mart 1921’de, 
İstiklal Marşımız Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde okundu, ayakta dinlendi ve 
gözyaşları içinde, alkışlar içinde kabul 
edildi. Şunu söylemek istiyorum: İstiklal 
Marşı, bizim yüreğimize nakşolurmuştur. 
İstiklal Marşı, bizim zihnimize adeta ka-
zınmıştır. İstiklal Marşı, bizim tarihimiz-
dir, bugünümüzdür, istikbalimizdir.

Merhum Mehmet Akif, İstiklal Marşı’yla 
ilgili şunları söylemişti: “İstiklal marşı… O 
şiir bir daha yazılamaz… Onu kimse yaza-
maz… onu ben de yazamam… Onu yazmak 
için, o günleri görmek, o günleri yaşamak 
lazım. O şiir artık benim değildir. O, mille-
tin malıdır. Benim millete karşı en kıymet-
li hediyem budur!” Bu millete en büyük 
hediyeyi veren, İstiklal Marşı’nın Şairi, bü-
yük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u rah-
metle, minnetle yâd ediyor, Allah O’ndan 
razı olsun, mekanı cennet olsun diyorum. 
Yine bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımız 
başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, tüm 
gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyo-
rum. Kabulünün 90’ıncı Yıldönümünde, 
İstiklal Marşı’nın son kıtasını sizlerle bir 
kez daha paylaşmak istiyorum: 
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır; Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Evet, sevgili kardeşlerim… Hürriyet, bu 
ay yıldızlı bayrağın hakkıdır. İstiklal, bu 
milletin hakkıdır. Biz bu hakkı ebediyen 
koruyacak, bu hakka ebediyen halel ge-
tirmeyeceğiz. Ama şunu burada özellikle 
ifade etmek durumundayım: Hürriyet 
ve İstiklal, sadece sözle, sadece sloganla, 
heyecanlı nutuklar atarak, bağırarak, ça-
ğırarak sağlanamaz. Hürriyet ve İstiklal, 
güçlü bir ekonomiyle, itibarlı bir dış poli-
tikayla, büyük hedeflerle, büyük vizyonla 
sağlanır. Ekonomisi zayıf olan, bağımsız-
lıktan bahsedemez. Ekonomisi zayıf olan, 
uluslararası itibardan, güçten söz edemez 
ve ekonomisi zayıf olan, demokrasiyi, in-
san haklarını ideal anlamda, ileri manada 
tesis edemez. İşte biz bu hissiyatla, güçlü 
bir ekonomiyi, ileri demokrasiyi, itibarlı 
dış politikayı bir arada tesis ediyor, hürri-
yetimizi, istiklalimizi daha güçlü temeller 
üzerinde muhafaza ediyoruz.

Bakın sevgili Erzurumlular… Birinci Dün-
ya Savaşı’nda, Erzurum’daki 3’üncü Ordu 
bir harekat kararı aldı ve ordularımız 
Sarıkamış’a doğru hareket etti. Ne yazık 
ki, Allahu Ekber Dağları’nda, Oltu’da, 
Tortum’da ,  Narman’da ,  Pasinler ’de, 
Horasan’da, Köprüköy’de, binlerce aske-
rimizi şehit verdik. Bizim askerlerimizin 
elleri, ayakları donmuştu, gözyaşları don-
muştu, tüfekleri, tüfeklerindeki mermi-
leri donmuştu. Erzurum ayazında adeta 
Mehmet’in hayalleri donmuştu. Ama 
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düşman askeri, tam donanımlı, tam teç-
hizatlı biçimde, en kalın elbiseler içinde, 
Sarıkamış’a kadar olan tren yolunu kulla-
narak Mehmet’in karşısına çıkmıştı. 

Ben daha önce de birkaç vesileyle ifade 
ettim… Düşman askeri, çok uzak diyar-
lardan trenle Sarıkamış’a kadar gelirken, 
bizim askerlerimiz, Haydarpaşa’dan trene 
biniyor, 3 gün 3 gece yolculuk yapıyor, 
Niğde’nin Ulukışla İlçesi’ne kadar trenle 
gelebiliyordu. Oradan Erzurum 900 kilo-
metre… Bizim askerlerimiz, Mehmetçi-
ğimiz, yaya olarak, 52 günde Erzurum’a 
ulaşabiliyordu. Ne ayağında postal kalıyor, 
ne üzerinde elbise kalıyordu. Savaşacak, 
vatanı savunacak mecali zor buluyordu. 

Biz bu acı hadiseden, bu acı hatıradan çok 
önemli bir şey öğrendik… Eğer yol yoksa 
zafer yoktur. Yol yoksa istiklal yoktur, 
bağımsızlık, hürriyet yoktur. Yol yoksa 
medeniyet de yoktur. İşte bu anlayışla kol-
ları sıvadık… 79 yılda Türkiye’de 6 bin 100 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 8 
yılda 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol 
inşa ettik. Size sadece Erzurum örneğini 
veriyorum: Erzurum’da, 2002 yılına kadar 
yapılan bölünmüş yol sadece 49 kilomet-
re… Peki, 8 yılda ne yapıldı? Tam 393 kilo-
metre bölünmüş yol inşa ettik Erzurum’a… 
Yani, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
bölünmüş yolun 8 katını, biz şu 8 yılda 
yaptık… 

Erzurum atasözü ne güzel söylemiş: Dağ 
ne kadar yüce olursa olsun; yol onun üze-
rinden aşar… İşte o yüce dağların üzerin-
den yolları aşırdık, inşa ettik ve Erzurum’a 

ulaştık. İşte fark bu… Sadece karayolu 
değil… Dadaş tayyareyi sadece havada 
görüyordu… Tayyare o kadar ulaşılamaz 
bir araçtı ki, rahmetli Teyyo Pehlivan, “tay-
yareye bindim” dediğinde çok büyük bir 
hayal, çok büyük bir palavra kabul edilir, 
kahkahalarla gülünürdü… Şimdi benim 
Erzurumlu kardeşim, benim Dadaş karde-
şim de artık istediği zaman uçağa biniyor, 
uçakla yolculuk yapıyor.2002 yılında 94 
bin 610 olan Erzurum Havaalanı yolcu 
trafiği yüzde 746 oranında artarak, 2010 
yılında 800 bine yükseldi.

Demiryollarının durumu da aynı şekil-
deydi… Türkiye üzerinden Avrupa-Kaf-
kasya-Orta Asya doğrultusunda, yüksek 
standartlı bir demiryolu inşa etmek için 
Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Demir-
yolu Projesi’ni planlıyoruz. Bu hattın etüt 
proje ve mühendislik hizmetlerini Haziran 
2010 tarihinde tamamladık. Allah’ın iz-
niyle, İstanbul’dan Erzurum’a kadar hızlı 
treni ulaştıracak, rahat, konforlu, güvenli, 
hızlı yolculuğu bu hat üzerinde de müm-
kün hale getireceğiz. 

Sadece yol yapmakla kalmıyoruz… Savun-
ma Sanayinde Türkiye 8 yılda artık çok 
farklı bir yere geldi. Bu yıldan itibaren, 
Türkiye artık kendi milli piyade tüfeğini 
seri olarak imal etmeye başlıyor. ALTAY 
adı altında, bütün alt sistemleriyle, Tür-
kiye ilk defa modern bir tankın imalatına 
başladı. ATAK helikopterlerimiz bu yıl 
testlere başlıyor. ANKA adı altında insan-
sız hava araçlarını biz tasarlıyor, biz imal 
ediyoruz. Türkiye artık ABD ve İsrail’den 
sonra dünyada insansız hava aracı imal 
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edebilen üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin 
ilk savaş gemisi MİLGEM’i tamamıyla öz 
kaynaklarımızla inşa ettik. Kendi imalatı-
mız olan GÖKTÜRK Uydusu ’nu inşallah 
2012’de uzaya gönderiyoruz. 

Dünyadaki 100 büyük savunma sanayi 
kuruluşu içinde artık Türkiye de var. 
Malezya’nın zırhlı tekerlekli araçlarını, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin silahlı güven-
lik botlarını, Suudi Arabistan’ın zırhlı araç 
modernizasyonunu, Hollanda’nın alçak 
irtifa savunma sistemini, Pakistan’ın F-16 
modernizasyonunu, Güney Kore’nin simü-
latörlerini biz üretiyoruz, Türkiye üretiyor, 
Türk firmaları üretiyor. Artık dünyaya 
teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldik. 
Artık alan el değil, veren el, yardım elini 
uzatan el haline geldik. Türkiye’nin 2010 
yılında dış ülkelere yaptığı yardımların 
toplamı 1 milyar doları geçti ve artık gün-
demi belirlenen değil, gündem belirleyen 
ülke konumuna yükseldik. Aynı şekilde 
devam edeceğiz sevgili Erzurumlular…

Aynı hızla, aynı aşkla, aynı şevkle devam 
edecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümünde, 2023’te inşallah 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına yükselteceğiz. Hedeflerimizi 
belirledik, projelerimizi, projeksiyonla-
rımızı belirledik, şimdi bu hedefe doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz.

12 Haziran inşallah bir dönüm noktası 
olacak. 12 Haziran, 2023 hedefleri için 
bir milat olacak. Türkiye, 12 Haziran’dan 
itibaren daha güçlü, daha aydınlık, daha 
huzur dolu bir geleceğe doğru kararlı 

adımlarını atmaya başlayacak. Şunu bu-
rada özellikle ifade etmek istiyorum: Biz 
kardeşlikle bugünlere ulaştık. Biz birlikle, 
beraberlikle, dayanışmayla bu seviyelere 
ulaştık. Aynı şekilde kardeşliği yüceltecek, 
aynı şekilde dayanışma içinde inşallah yıl-
dızlara ulaşacağız.

Sevgili Erzurumlular…

Burada, ben Erzurumlu kardeşlerime 
de, ÜNİVERSİAD’a başarıyla ev sahipliği 
yaptıkları, misafirleri en iyi şekilde ağır-
ladıkları, Erzurum’un, Türkiye’nin adını 
dünyaya en güzel şekilde duyurdukları 
için şükranlarımı sunuyorum. 27 Ocak- 6 
Şubat arasında Erzurum, 57 ülkeden spor-
cuları, dünyadan, Türkiye’den misafirleri 
ağırladı. Bu oyunların gerçekleşmesi için 
Erzurum’a 600 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirdik. Dünyanın en modern Kış 
Oyunları merkezlerini Erzurum’a inşa 
ettik. 7 Ocak’ta Erzurum’a gittim, bu te-
sislerin toplu açılışını gerçekleştirdim. 27 
Ocak’ta da gittim, o muhteşem açılış töre-
nine iştirak ettim. 

Bu elbette burada bitmiyor… Erzurum, 
bu muhteşem tesislerle, bundan sonra da 
artık Türkiye’de, dünyada, Kış Sporlarının 
merkezi haline geliyor. Erzurum’a hak 
ettiği önemi, hak ettiği değeri vermeye 
devam edeceğiz. Erzurum’u imar etmeye, 
Erzurum’u bir dünya kenti, bir marka 
kent haline dönüştürmeye devam ede-
ceğiz. Erzurum’un desteğiyle, katkısıyla, 
Erzurumlu kardeşlerimin hayır duasıyla, 
Erzurum’a, İstanbul’a, Türkiye’ye çok daha 
fazlasını kazandıracağız.
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Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne 
güzel söylemiş: 
 
Hiç kimseye hor bakma, 

İncitme kimseyi, gönül yıkma, 

Sen nefsine yan çıkma, 

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

Hak şerleri hayreyler, 

Zannetme ki gayreyler, 

Arif onu seyreyler, 

Mevla görelim neyler, 

Neylerse güzel eyler…

Bir  kez daha Erzurum’un Kur tuluş 
Günü’nü tebrik ediyorum. İstanbul’daki, 
Anadolu’daki, Trakya’daki tüm Erzurumlu 
kardeşlerimi, tüm Dadaşları bir kez daha 
sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız 
açık olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a ema-
net olun…
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Sevgili Sinoplular, sevgili İstanbullular, 
çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Buradan, İstanbul’da 
yaşayan tüm Sinoplulara selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum. Yine buradan, 
sizler aracılığıyla, tüm Sinop’a, Ayancık’a, 
Boyabat’a, Dikmen’e, Durağan’a, Erfelek’e, 
Gerze’ye, Saraydüzü’ne, Türkeli’ne, oralar-
daki tüm kardeşlerime selamlarımı ileti-
yorum. Sinop Dernekler Federasyonu’na, 

İstanbul’daki Sinop Derneklerine, İstanbul 
ve Sinop valiliklerimize, bu güzel buluş-
mayı tertip ettikleri için şükranlarımı su-
nuyorum.

Sinopluların, dernekler vasıtasıyla daya-
nışma içinde olmaları, tüm Türkiye için, 
tüm illerimiz için örnek teşkil ediyor. Bu 
dayanışmanın sarsılmadan devam etmesi-
ni diliyor, dostluğunuz, kardeşliğiniz, bir-
liğiniz daim olsun diyorum. Tabii burada, 
hem İstanbul’daki Sinoplu kardeşlerime, 

İstanbul | 3 Nisan 2011 

Sinoplular Gecesi
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hem Sinop’taki kardeşlerime, 12 Eylül 
Halkoylaması’nda, büyük Türkiye’ye, ileri 
demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ver-
dikleri destekten dolayı da şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sinop, 3 Kasım 2002 seçimlerinden iti-
baren her seçimde, her halkoylamasında, 
güçlü bir şekilde bize destek verdi, ileri 
demokrasiye destek verdi, Türkiye’nin 
kalkınmasına, büyümesine, ilerlemesine 
destek verdi. Allah’ın inayetiyle, ne İstan-
bul’daki kardeşlerimize, ne de Sinop’taki 
kardeşlerimize mahcup olmadık. Sizlerin 
bize yüklediği emaneti yere düşürmedik. 
O emanetin hakkını verdik ve vermeye de 
devam ediyoruz. 

Bakınız… 2008 sonundan itibaren, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde başlayan kriz, 
bir anda tüm dünyayı etkisi altına aldı. 
Dünyanın en büyük, en güçlü ekonomileri, 
bu küresel krizde ağır sarsıntılar geçirdi. 
Büyük bankalar, sigorta şirketleri, finans 
kuruluşları if las etti, el değiştirdi. Tüm 
dünyada ekonomik büyüme durdu, dış 
ticaret geriledi, işsizlik rekor seviyelere 
çıktı. Biz, Türkiye olarak, tarihin en büyük 
küresel krizlerinden biri olan bu son krize 
karşı cesur tedbirler aldık. Tedbirlerimizi 
kararlılıkla uyguladık.8 yıl boyunca eko-
nomide gerçekleştirdiğimiz reformlarla, 
Türkiye, kriz karşısında son derece daya-
nıklı bir duruş sergiledi. Şu anda, başta 
ABD, Japonya, Avrupa Ülkeleri gibi büyük 
ekonomiler olmak üzere, krizin etkileri 
dünyada en ağır şekilde devam ediyor. 
Ama bizde tam tersi oluyor. 

Evet… Kriz sürecinde ekonomi bir miktar 
daraldı, dış ticaretimiz bir miktar geriledi, 
işsizlik yüzde 14’e kadar çıktı. Ama 2009 
sonundan itibaren biz tabloyu tersine 
çevirdik, dünyadaki genel gidişin aksine, 
tüm göstergelerimizi olumlu yönde yük-
seltmeye başladık. İşte en son, 2010 yılı 
son çeyreğine ilişkin büyüme oranları 
açıklandı. Türkiye, 2010 yılının son çey-
reğinde tam yüzde 9.2 oranında büyüdü. 
2010 yılının tamamında ise, yüzde 8.9 
gibi, tahminlerimizin çok çok üzerinde 
bir büyüme kaydettik. Avrupa’da en hızlı 
büyüyen ülke, Türkiye. OECD ülkeleri ara-
sında en hızlı büyüyen ülke, Türkiye Dün-
yada, rekor seviyede büyüme kaydeden, 
büyüme oranlarında ilk sıralarda yer alan 
ülke, yine Türkiye. 

Sevgili kardeşlerim…

Şu anda, milli gelirimiz, 1 trilyon Türk 
Lirası’nı aşmış durumda. 1 trilyon 105 
milyar Türk Lirası. Dolar cinsinden milli 
gelirimiz, 736 milyar dolar. Kriz öncesinde 
milli gelirimiz 742 milyar dolardı. Nere-
deyse kriz öncesini yakalamış durumda-
yız. Kişi başına milli gelirimiz, 10 bin 79 
dolar olarak gerçekleşti ve orada da kriz 
öncesi rakamlara çok yaklaştık.

Şunu da altını çizerek ifade ediyorum: Biz 
bu sevindirici gelişmeyi, bu rekor seviye-
deki büyümeyi, dışardan aldığımız destek-
lerle, borçlarla, IMF finansmanıyla değil, 
tamamen kendi kaynaklarımızla, kendi 
tedbirlerimizle, kendi imkânlarımızla 
bu seviyelere getirdik. Biz geldiğimizde, 
Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’na, 
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IMF’e borcu ne kadardı biliyor musunuz: 
23.5 milyar dolar. Ödedik, ödedik ve şu 
anda bu borcu nereye indirdik? İlk kez 
açıklıyorum: Bugün itibariyle 5.2 milyar 
dolara kadar indirdik. Merkez Bankası re-
zervini 27 milyar dolardan aldık, şu anda 
86 milyar doları aşmış durumdayız. 

Çalıştık, ürettik, sabrettik, azmettik ve 
Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. Benim 
ülkeme bu yetmez. Benim milletime bu 
seviyeler asla yeterli olamaz. Şimdi hedef 
2023. Allah’ın izniyle daha çok çalışacak, 
daha fazla üretecek, inanacak, sabrede-
cek ve 2023’te 2 trilyon dolar milli gelire 
ulaşacağız. 8 yılda, 230 milyar dolardan 
aldık, 736 milyar dolara taşıdık. Yani 3 
kattan fazla artırdık. Önümüzde 12 yıl var. 
3 kat daha artırsak, 2 trilyon doları aşarız. 
Allah’ın izniyle, 2023’te, Türkiye dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasındaki yerini 
alacak. 500 milyar dolar ihracat rakamına 
ulaşacağız. Kişi başına milli geliri 25 bin 
dolara yükselteceğiz. 

Tüm bunları 8 yılda yaptık, başardık; 
inşallah önümüzdeki 12 yılda da aynı şe-
kilde çalışacak, başaracak ve bu hedeflere 
ulaşacağız. Bu millet her şeyin üstesinden 
evelallah gelir. Bu millet, bu ülke her şeyin 
en iyisini, en güzelini fazlasıyla hak ediyor 
ve inşallah biz de bunu başaracağız. Ay 
Yıldızlı bayrağımızı en yüksek burçlara 
dikecek, özgürce dalgalanması, gururla, 
onurla dalgalanması için ne gerekiyorsa 
onu yapmaya devam edeceğiz.

Bakın sevgili Sinoplular. Sinop’un yetiştir-
diği çok büyük şahsiyetler var. Bunlardan 

bir tanesi de, 16’ıncı yüzyılda yaşamış, 
dünyaca ünlü bir denizci, şair ve bilim ada-
mı, Seydi Ali Reis Sinoplu Seydi Ali Reis, 
bütün ömrünü ilimle, Osmanlı Devleti’ne, 
Cihan Padişahı Sultan Süleyman’a hizmet-
le geçiriyor. Miratü’l-Memalik isminde de 
bir kitap yazıyor. Kitabının daha ilk satırla-
rındaki şu şiir ibretliktir. Diyor ki Sinoplu 
Seydi Ali Reis:

Her kişi ister koya âlemde ad, 

Hayr ile tâ kim kılalar onu yâd. 

Sergüzeştim ben dahi zikrettiğim: 

Bir dua ile anılmaktır murat. 

Bizim meselemiz de işte bu… Tıpkı Sinop-
lu Seydi Ali Reis gibi, bizim de tek bir mu-
radımız var: Geride, hayırla yâd edilecek 
bir isim bırakmak. Bizim muradımız, dua 
ile anılacak bir isim bırakmak. Biz gönül-
lerde kendimize yer edinmenin mücadele-
si içindeyiz. Anadolu’nun, Trakya’nın, ula-
şabildiğimiz her bir coğrafyanın kalbinde 
iz bırakmanın gayreti içindeyiz.

Büyük usta Mimar Sinan, kısa ömründe 
İstanbul’a, İstanbul’la birlikte Anadolu ve 
Trakya’nın şehirlerine muhteşem eserler 
bıraktı. Diyordu ki Mimar Sinan: Şehzade-
başı benim çıraklık eserimdir. Süleymani-
ye benim kalfalık eserimdir. Selimiye de 
benim ustalık eserimdir. İşte biz de o bü-
yük insanların, o yüce insanların izinden 
gidiyor ve diyoruz ki: 3 Kasım, 22 Tem-
muz arası bizim çıraklık dönemimizdi. 
22 Kasım, 12 Haziran arası bizim kalfalık 
dönemimiz. Şimdi artık ustalık dönemine 
geçiyoruz. 12 Haziran’dan itibaren, artık 
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çok daha kapsamlı bir imar ve inşa faaliye-
tine başlıyoruz. Önce, yeni bir Anayasa ile, 
Türkiye’ye yakışacak, Türkiye’nin ayağın-
daki prangaları kaldıracak, ülkemize, mil-
letimize ufuk açacak bir Anayasa ile Büyük 
Türkiye’nin ilk adımlarını atıyoruz. İleri 
demokrasiyle, daha fazla özgürlük, daha 
fazla hak, daha vizyoner bir bakış açısıyla, 
geleceğe artık emin adımlarla yürüyoruz. 

Başlattığımız büyük projeleri adım adım 
ilerletiyor; daha büyük projelerin te-
mellerini atıyoruz. Marmaray, tüp geçit, 
İstanbul İzmir otobanı, körfez geçiş köp-
rüsü Projelerimiz başladı, devam ediyor. 
İstanbul’a 3’üncü köprü projemiz artık 
başlama aşamasına geldi. Türkiye gene-
linde bölünmüş yol çalışmalarımız hızla 
devam ediyor. 6 bin 100 kilometre bölün-
müş yola biz 8 yılda 13 bin 600 kilometre 
bölünmüş yol ekledik. Bunu inşallah 15 
bine çıkarıyor, yeni bir 15 bin için kolları 
sıvıyoruz. Hızlı tren hatlarımız tek tek ta-
mamlanıyor. Ankara, Eskişehir tamam… 
Ankara Konya tamam, test sürüşleri ya-
pılıyor. Eskişehir İstanbul, Ankara Sivas, 
ardından Erzincan, Trabzon, İzmir, Bursa 
hatları kademe kademe tamamlanacak. 
TOKİ eliyle Türkiye genelinde 480 bin 
konut inşa ettik. Bunu 500 bine tamamlı-
yor, yeni bir 500 bin için start veriyoruz. 
Ekonomiden Dış Politikaya, Turizmden 
Kültür Sanata, Demokratikleşmeden 
Hukukun Üstünlüğüne kadar her alan-
da standartları yükseltiyor, farklı bir 
Türkiye’yi hep birlikte şekillendiriyoruz.

Bakınız sevgili Sinoplular. Sinop’un çok 
güzel bir sözü var. Zengin arabasını dağ-
dan aşırır, fukara düz yolda şaşırır. İşte 
biz bu dönemi kapattık, kapatıyoruz. Bili-
yorsunuz, Temmuz 2008’de Sinop Havaa-
lanını yeniden hizmete açtık. 2008’de 14 
bin yolcu, 2009’da 57 bin yolcu, 2010’da 
65 bin yolcu Sinop havaalanını kullandı. 
Artık sadece zengin değil, fakir fukara da 
uçağa biniyor, uçakla seyahat ediyor. Aynı 
şekilde karayolu… Biz gelmeden önce, 
2002’ye kadar Sinop’ta ne kadar bölün-
müş yol vardı biliyor musunuz? Sadece 4 
Kilometre… Biz, 8 yılda buna 60 kilometre 
daha ekledik… Yani 79 yılda yapılanın 
15 katını biz 8 yılda Sinop’a kazandırdık. 
Sinop Samsun yolu büyük oranda tamam-
landı. İnşallah, Sinop İstanbul yolunu da 
yapacak, hem karayoluyla, hem havayoluy-
la, hem deniz yoluyla Sinop’u İstanbul’un 
komşusu haline getireceğiz.

8 Yılda Türkiye genelinde 162 bin yeni 
derslik yaparken, Sinop’ta da 274 dersli-
ğin yapımını tamamladık. Okullarımıza 4 
bin 867 adet bilgisayar gönderdik. 2007 
yılında Sinop Üniversitesini kurduk. Sağ-
lıkta Sinop’a ve ilçelerine büyük yatırımlar 
gerçekleştirdik. Ağustos 2007 itibariyle 
aile hekimliğine geçtik. Sinop’ta 27 di-
yaliz cihazı varken, bugün bu sayıyı 41’e 
çıkardık. Devlet Hastanesi Uzman Hekim 
Muayene Odası Sayısını 46’dan 83’e, sağ-
lık ocağı muayene oda sayısını 24’ten 65’e 
çıkardık. TOKİ bugüne kadar Sinop’ta 346 
konut uygulaması başlattı ve bu konut-
ların yapımını tamamladık, sahiplerine 
teslim ettik. 200 konutla ilgili proje ve 
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ihale çalışmalarımız devam ediyor. Sinop 
ve Boyabat adalet saraylarını hizmete 
açtık. 2003–2010 döneminde Sinop’a top-
lam 69 milyon TL tarımsal destek verdik. 
KÖYDES kapsamında 604 kilometre as-
falt, 1.496 kilometre stabilize yol yaptık. 
Sinop’un içme suyu sorununu da köklü şe-
kilde çözüyoruz. Buradan Sinoplu kardeş-
lerime şu müjdemi iletmenizi istiyorum: 
Önümüzdeki günlerde Sinop içme suyu 
isale hattının ihalesini yapacağız ve ihale 
neticelendikten sonra süratle inşaata baş-
layıp, inşallah bu yılsonuna kadar hizmete 
alacağız.

Gözünüz arkada kalmasın sevgili kardeş-
lerim. Artık İstanbul’da ne varsa, aynı 
oranda Sinop da o hizmetlere kavuşuyor. 
İstanbul’un sorunları tek tek çözülürken, 
diğer 80 vilayetin de sorunları çözülüyor, 
diğer 80 vilayette kabuğunu kırarak ge-
leceğe hazırlanıyor. Sinop, Karadeniz’in 
incisi… Sinop, Karadeniz’in kalbi… Eşsiz 
güzellikleriyle, eşsiz tabiatıyla, tarihi eser-
leriyle, potansiyelleriyle, Sinop Allah’ın 
izniyle Türkiye’nin yıldız bir şehri, marka 
bir şehri oluyor. Sizin desteğiniz bizimle 
olduğu müddetçe aşamayacağımız engel 
yok. Sizin hayır dualarınız bizimle oldu-
ğu müddetçe ulaşamayacağımız hedef 
yok. Azimle, gayretle, sabırla ilerleyecek, 
Türkiye’nin 81 vilayetini, 74 milyonu hak 
ettiği seviyelere ulaştıracağız.12 Hazi-
ran bunun dönüm noktası… 12 Haziran, 
demokrasi tarihimizde, Büyük Türkiye 
yolculuğumuzda bir dönüm noktası. Bu 
dönüm noktasını da başarıyla aşacak, 
Büyük Türkiye mücadelemize durmadan, 
duraklamadan devam edeceğiz.

Sinop Dernekler Federasyonu’na, tüm 
Sinop Derneklerine, bu buluşmayı tertip 
ettikleri için teşekkür ediyorum. Allah, 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Allah Yar 
ve Yardımcımız olsun diyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet 
olun.
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Sevgili İstanbullular, sevgili Kastamonulu 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum… Böyle güzel bir İstanbul akşamında 
sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle has-
ret gideriyor olmaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Konuşmamın hemen başında, gerek 
Kastamonu’daki kardeşlerime, gerek İs-
tanbul’daki Kastamonulu kardeşlerime, 
bize verdikleri desteklerden, katkılardan, 
özellikle de evliyalar diyarı Kastamonu’dan 
bize gönderdikleri dualardan dolayı şük-
ranlarımı sunuyorum. Kastamonu, 12 Eylül 
Halkoylaması’nda yüzde 63 gibi yüksek 

İstanbul | 27 Nisan 2011 

İstanbul’daki Kastamonulularla 
Yemek
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bir oranda Anayasa değişikliğine evet diye-
rek, büyüklüğünü, ayrıcalığını, farklılığını 
bir kez daha ortaya koydu. İnşallah, 12 
Haziran seçimleri kapsamında 4 Mayıs 
tarihinde Kastamonu’da olacak, oradaki 
kardeşlerimizle kucaklaşacak, hasret gi-
dereceğiz.12 Haziran seçimlerinde de ben 
Kastamonu’dan, İstanbul’daki Kastamonu-
lu kardeşlerimden yine büyük bir destek 
bekliyorum.

Burada şunu özellikle ifade etmek duru-
mundayım… Biz, hamdolsun, siyaseti kir-
letenlerden, siyaseti kirli emellerine alet 
edenlerden, siyasetin kirli yüzünü temsil 
edenlerden hiçbir zaman olmadık, olma-
yacağız. Siyaset bizim için millete hizmetin 
bir yoludur, yöntemidir, aracıdır. 3 Kasım 
seçimlerine girerken, plan, proje, hedef-
lerimizle girdik ve milletin teveccühüne 
mazhar olduk. Hizmetlerimiz sayesinde, 
eserlerimiz sayesinde, 3 Kasım sonrasında-
ki her seçimde milletimiz artan oranda bize 
destek verdi, vermeye devam ediyor. Biz si-
yaseti yalan üzerine kuranlardan olmadık. 
Siyaseti, istismar üzerine bina edenlerden 
olmadık. Siyaseti, nüfuz sağlamak, ikbal 
edinmek, mal mülk edinmek için bir araç 
görenlerden hiç olmadık. Milletimizle her 
zaman samimi bir iletişim içinde olduk, gö-
nüllere hitap ettik ve gönüller kazandık. Biz 
kendimizi ancak ve ancak milletin önünde 
hesaba çekeriz. Emaneti milletten aldık, he-
sabı da millete veririz.

Kastamonu’dan ve İstanbul’daki Kastamo-
nululardan 12 Haziran’da destek isterken, 
yapılanlara bakıp, yapacaklarımıza bakıp, 
ona göre bir tercihte bulunmalarını bekli-
yoruz. Yalan söyleyerek, popülizm yaparak, 
kışkırtarak, istismar ederek değil; gerçekle-

ri konuşarak, yaptıklarımızı göstererek, ya-
pacaklarımızı anlatarak biz milletin huzu-
runa çıkıyoruz. Bakın değerli kardeşlerim… 
Kastamonu, Türkiye’nin şehirleri arasında 
gerçekten çok farklı bir yerde duruyor. Kas-
tamonu, Şeyh Şaban-ı Veli’nin memleketi. 
Kastamonu, Ahmet Yesevi’nin yol arkadaşı 
Yusuf Horasani’nin, yani Deveci Sultan’ın 
şehri. Kastamonu, Şerife Bacının, Kara 
Fatma’nın, Halime Kaptan’ın şehri. Düşman 
işgaline uğramadığı halde en fazla şehit 
veren ilimiz, Çanakkale Savaşı’nda en fazla 
şehit veren ilimiz yine Kastamonu.

Bugün Türkiye’de, İstiklal Marşımızla 
birlikte, “Havada bulut yok” türküsü ve 
Çanakkale Türküsü, en fazla bilinen, her-
kesin ortak hissiyatını yansıtan, herkesi 
duygulandıran ezgilerimizdir. Çanakkale 
Türküsü, bilinenin aksine bir Kastamonu 
türküsüdür ve Kastamonu’dan, “ana ben 
gidiyorum düşmana karşı” diyerek ayrılan 
yiğit gençleri anlatır. Şunu tüm samimiye-
timle söylüyorum: Eğer biz Kastamonu’ya, 
İstanbul’a, Türkiye’ye hak ettiği hizmet-
leri getiremezsek, kendimizi, bütün bu 
ulu insanlara yüz çevirmiş sayarız. Eğer 
üzerimizdeki emanetin hakkını yeterince 
vermezsek, bütün bu ulu insanların, tüm 
bu şehitlerin karşısında biz mahcup oluruz. 
İşte onun için, ayrım yapmadan, ayrımcılık 
yapmadan, Doğuyu Batıdan, Kuzeyi Güney-
den ayırmadan 8.5 yıl boyunca hizmet üret-
tik, aynı heyecanla, aynı aşkla ve sevdayla 
hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Bizim dilimiz, Kastamonu’nun o güzel di-
lidir. Bizim dilimiz, Şabanı Veli’nin, Yusuf 
Horasani’nin dilidir. Bizim üslubumuz, Yu-
nus Emre’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaş’ın, 
Mehmet Akif ’in dilidir. Mevlana diyor ki: 
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dil, gönlün aynasıdır… dil, insanın içinde 
ne varsa, onu söyler… Bizim içimizde aşk 
var, sevda var… Bizim içimizde millete 
hizmet sevdası var. Bizim içimizde kar-
deşlik var, dayanışma var. Onun için biz, 
Kastamonu’nun diliyle konuşuruz. Biz, 
Anadolu’nun, Trakya’nın diliyle konuşuruz. 
Biz tüm Türkiye’nin diliyle konuşuruz. Eleş-
tireceğimiz zaman da, öveceğimiz zaman 
da ölçüyü kaçırmaz, edeb dairesinden çık-
mayız. Bizde, öfkenin dili bile bir nezaket 
taşır.

Anadolu erenlerinden Ahi Evren: “Eline, 
diline, beline hakim ol” diyor… Eline, e 
harfiyle başlıyor, diline, d harfiyle, beline, 
b harfiyle… yan yana getirdiğinizde ortaya 
edeb çıkıyor. Açıkçası ben, CHP liderinin, 
MHP liderinin, milli değerlerden, neza-
ketten, edebden yoksun ifadelerini hiç 
yadırgamıyorum. Ama bu üslubu, CHP’ye 
gönül verenlerin, MHP’ye gönül verenlerin 
hiç ama hiç hak etmediğini düşünüyorum. 
Rahmetli Alparslan Türkeş olsun, CHP’deki 
eski genel başkanlar olsun, ne kadar hiddet-
lenirlerse hiddetlensinler, rakiplerine karşı 
nezaketi elden bırakmadılar. AK Parti ile 
diğerleri arasındaki fark, 12 Haziran seçim 
sürecinde bir kez daha net olarak ortaya 
çıkmıştır değerli arkadaşlarım…

12 Eylül Halkoylaması’nda, biliyorsunuz, 
CHP, MHP, BDP ve terör örgütü aynı safta 
buluştular, aynı hizaya geçtiler ve AK Parti 
karşısında birlikte blok oluşturdular. Bu-
gün de, üsluplarıyla, kışkırtmalarıyla, tah-
rikleriyle, bu partiler Türkiye sevdasında 
değil, AK Parti karşıtlığında buluşmuş du-
rumdalar. Kışkırtmayla, tahrikle, hakaret, 
küfür, istismar, şiddetle, seçim sürecinde oy 
kapmanın ihtirası içindeler. Açık söylüyo-

rum, bunları muhatap almayacağız, bunla-
ra aldanmayacağız, bunların seviyesine de 
düşmeyeceğiz.

Biz işimize bakacağız. Ayinesi iştir kişinin, 
lafa bakılmaz… Biz, eserlerimizle, yaptık-
larımızla ve yapacaklarımızla konuşmaya 
devam edeceğiz. Bakın bugün sabah saat-
lerinde, İstanbul için olduğu kadar Türkiye 
için de tarihi önem arz eden bir proje açık-
ladık. Alternatif güzergâhlar içinden belir-
leyeceğimiz bir hat üzerinde, Karadeniz’i 
Marmara’ya bağlayan bir kanal inşa edece-
ğiz. Bir yandan Boğaz’ı tanker trafiğinden 
kurtararak bir yaşam merkezine dönüştüre-
cek, diğer yandan da İstanbul’un Batısında, 
bu kanalın Marmara’ya açıldığı yerde muh-
teşem bir şehir inşa edeceğiz. Bu projeyle 
İstanbul’un çehresi değişecek, İstanbul eski 
güzelliğine, ihtişamına yeniden kavuşacak. 
Batıda, İstanbul içinde, İstanbul’un trafiğini 
de rahatlatacak şekilde yeni ve düzenli bir 
şehir, bir turizm merkezi, kongre merkezi, 
ticaret merkezi kurulacak.10- 12 yıl içinde 
bu projeyi inşallah tamamlayacak, 2023 
hedeflerimizi bu büyük projeyle taçlandı-
racağız. Şu anda, Marmaray, tüp geçit, İs-
tanbul-İzmir otoyolu ve hızlı tren projeleri 
devam ediyor. Bu yeni çılgın projeyle, hem 
İstanbul, hem Türkiye, dünyada artık farklı 
bir konuma yükselecek. Sanılmasın ki tüm 
yatırımlar İstanbul’a yapılıyor…

İstanbul’a nüfusu oranında bu yatırımları 
gerçekleştirirken, diğer 80 vilayetimizi 
asla ihmal etmiyoruz. Kastamonu, döne-
mimizde en büyük yatırımlara, en büyük 
hizmetlere şahit oldu. Kastamonu’da 8.5 
yılda 467 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 7 bin 55 adet bilgisayar gön-
derdik. 2006’da Kastamonu’ya üniversite 
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kazandırdık… Açtığımız Kastamonu Üni-
versitemizin bünyesinde 4 fakülte, 2 ensti-
tü, 3 yüksekokul ve 4 meslek yüksek okulu 
hizmete girdi. Yükseköğretimde 2002 yılı 
sonu itibariyle 944 olan yatak kapasitesini 
bin 444’e yükselttik. 2009 -2010 öğretim 
döneminde 500 yatak kapasiteli yurdu hiz-
mete açtık. Yapımına bizden önce başlanan 
sağlık yatırımlarının hepsini tamamladık 
hizmete açtık. Merkez Devlet Hastanesi, 
Daday Devlet Hastanesi, Kadıdağı Trafik 
Hastanesini tamamladık. Tosya devlet has-
tanesi ek binasının yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Uzman 
hekim sayısını 92’den 152’ye çıkardık. 
2002 yılında 623 olan ebe ve hemşire sayı-
sını 824’e çıkardık. 

Kastamonu Adalet Sarayını ve Taşköprü 
Adalet Sarayını tamamladık, hizmete açtık. 
TOKİ aracılığı ile Kastamonu’da bugüne 
kadar bin 696 konut uygulaması başlattık, 
bin 372 konutu tamamladık ve sahiplerine 
teslim ettik, 324 konutun yapımına devam 
ediyoruz.2002 yılına kadar Kastamonu’da 
sadece 47 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı, biz buna 8.5 yılda tam 160 kilometre 
daha bölünmüş yol ekledik. Yani Cumhu-
riyet tarihinde yapılan yolun yaklaşık 3.5 
katını biz sadece 8.5 yılda yaptık. Burada 
Kastamonu ile ilgili bir güzel müjdeyi de 
vermek istiyorum: Ilgaz Tüneli ile ilgili 
çalışmalarımız proje aşamasında, inşallah 
2012 yılı içerisinde yapımına başlamayı 
hedefliyoruz.1980’de yapımına başlanan 
Kastamonu Uzun yazı Havaalanı’nı hizme-
te alma çalışmalarımız süratle devam edi-
yor, inşallah en kısa zamanda hizmetinize 
açacağız. 

2007 yılında Kastamonu’ya doğalgaz arzı 
sağladık. Şu an hem sanayide hem de ko-
nutlarda kullanılıyor. Vakıflar Genel Mü-
dürlüğümüz aracılığıyla Kastamonu ilinde 
tam 108 adet eserin onarımını gerçekleş-
tirdik. Akşemsettin Camii, Abdülcebbar Ca-
mii, Ahmet Dede Camii, Aşıklı Sultan Tür-
besi, Atabey Gazi Türbesi, Atabey Hanı’nı 
restore ederek hizmete açtık. Yani değerli 
kardeşlerim… Gözünüz arkada kalmasın… 
Kastamonu bize emanet ve biz emanetin 
hakkını veriyoruz. İstanbul’u ihmal etmedi-
ğimiz gibi, Kastamonu’yu da ihmal etmiyor, 
gece gündüz hizmet üretiyoruz. İnşallah, 12 
Haziran’dan sonra bu hizmetler katlanarak 
artacak.

Çıraklık ve kalfalık döneminin ardın-
dan, ustalık dönemimizde İstanbul’da, 
Kastamonu’da çok daha büyük hizmetlerle 
tanışacak. Tarihiyle, tabii güzellikleriyle 
Kastamonu inşallah sadece Türkiye’de de-
ğil, dünyada hak ettiği konuma yükselecek. 
Ben diyorum ki, istikrar sürsün, Türkiye 
büyüsün… İstikrar sürsün, Kastamonu bü-
yüsün... İstikrar sürsün, İstanbul büyüsün… 
İnşallah 12 Haziran, istikrarın tescillenme-
si olacak ve Türkiye 81 vilayetiyle büyüme-
sini sürdürecek. Ben, bugün burada bizleri 
bir araya getiren tüm kurumlarımıza, der-
neklerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin 
şahsında, İstanbul’daki, Kastamonu’daki, 
tüm Türkiye ve dünyadaki Kastamonulu 
kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Hepi-
nizi Allah’a emanet ediyor, sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili İstan-
bullular, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum… İstanbul’daki taksi esnafı 
kardeşlerimle, taksici kardeşlerimle bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade ediyor, İstanbul Taksiciler 
Esnaf Odası’na, Sayın Başkan’a ve ekibine 
şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın 
hemen başında, İstanbul’daki tüm taksici 
kardeşlerime hayırlı, bereketli işler, kaza-
sız, sorunsuz mesailer temenni ediyorum. 

Bu buluşma vesilesiyle, 1985’ten bugüne, 
direksiyonu başında saldırıya uğrayarak 
hayatını kaybeden 105 kardeşimizi rah-
metle yâd ediyor, mekânları cennet olsun 
diyorum.

Sevgili kardeşlerim… 

İstanbul gibi devasa bir şehirde, böylesine 
büyük bir metropolde taksicilik yapmanın, 
taksici esnafı olmanın ne kadar meşakkatli 

İstanbul | 29 Nisan 2011 

Taksici Esnafla Buluşma
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olduğunu çok iyi biliyorum. Sizler, her 
sabah, eşlerinizin, çocuklarınızın, anne 
babalarınızın hayır duasını alarak yola 
çıkıyor, akşam geç saatlere kadar, bazen 
sabahlara kadar direksiyon sallıyorsunuz. 
Bin bir güçlük içinde evinize ekmek götür-
me mücadelesi veriyorsunuz. Gün boyun-
ca, gece boyunca, kendi derdinizi unutup, 
vatandaşın derdini dinlediğinizi, onların 
dertleriyle dertlendiğinizi biliyorum. Müş-
terinizin sevincini paylaştığınızı, sevenleri 
buluşturup heyecanlara ortak olduğunuzu 
biliyorum. Sizlerin, taksici esnafı olduğu-
nuz kadar, insan sarrafı olduğunuzu da 
biliyor, görüyorum. 

Ben şundan eminim: Kazandığınız para, 
alın terinizin karşılığıdır ve ananızın ak 
sütü kadar helaldir. Ekmeğine, emeğini, 
alın terini katık yapan, helal yoldan ka-
zanan, evine, çocuklarına helal lokma 
götüren her bir taksici, bizim kardeşi-
mizdir, bizim kader arkadaşımızdır, yol 
arkadaşımızdır. Biz tepeden inmedik, 
biz birilerinin siyaset mühendisliğiyle 
bugünlere gelmedik. Biz, bürokrasiden, 
elitlerin arasından, sırça saraylardan değil, 
Kasımpaşa’dan buralara geldik. Nereden 
geldiğimizi çok iyi biliyoruz… Milletin 
içinden geliyor, kendimizi milletin, sizle-
rin hizmetkârı olarak kabul ediyoruz…

Değerli sanatçımız Orhan Gencebay’ın şu 
dizelerini burada bir kez de sizlerle paylaş-
mak istiyorum:
 
Ben, topraktan bir canım senin gibi…

Çiğnesen ne fark eder, yolun gibi…

Dil söylemiş, kalp kırılmış. Ha bir eksik,  
 ha bir fazla… 

Ne fark eder, derdim gibi…

Ben, seni her halinle seviyorum,

Toprak gibi… 

Evet… Ben sizi her halinizle seviyorum. 
Ben milletimi, ülkemi, bayrağımı sevi-
yor, kendimi ancak ve ancak onların 
hizmetkârı sayıyorum. Taksici esnafının 
derdi benim derdimdir… Şoför kardeşimin 
meselesi benim meselemdir. Her türlü 
sorununuz, sıkıntınız, emin olun, benim 
sorunumdur, benim sıkıntımdır.

Sevgili kardeşlerim… 

Dünyadaki her şehir, en başta taksicileriyle 
bizi karşılar. Taksiciler, her şehrin adeta im-
zasıdır, mührüdür. Her şehir, taksileriyle, 
taksicileriyle canlıdır, cıvıl cıvıldır. İstan-
bul, tıpkı New York gibi, Londra gibi, Paris, 
Tokyo gibi, yollarına taksilerin hayat verdi-
ği, sarı renkleriyle her köşesine renk kattığı 
bir şehirdir. İstanbul’daki her taksici, şehri 
avucunun içi gibi bilir. Her taksici, şehrin 
güzelliklerini, gizemini, heyecanını bütün 
benliğinde yaşar. Taksici esnafı, bizim ge-
leneksel mahalle kültürümüzün ayrılmaz 
parçasıdır.

Taksi durakları, dostluğun, tanışmanın, 
kaynaşmanın, komşuluğun ve komşuluk 
hukukunun mekânlarıdır. Taksi şoförü, se-
venleri kavuşturduğu kadar, mahallenin 24 
saat bekçisi, sırdaşı, kardeşidir. Her birini-
zin bir İstanbul aşığı olduğunu biliyorum. 
Her birinizin İstanbul’a, en az benim kadar 
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sevdalı olduğunuzu biliyorum. Ben bu gü-
zel şehre ettiğim hizmet kadar, sizlerin de 
bu güzel şehre can kattığınızı, hayat kattığı-
nızı çok iyi biliyorum. Büyükşehir Belediye 
Başkanlığım sırasında, İstanbul’un trafiği, 
ulaşımı en öncelikli meselemiz oldu. Ger-
çekleştirdiğimiz yatırımlarla, İstanbul’un 
trafiğine nefes aldırdık. Tünellerle, köp-
rülerle, kavşaklarla, yeni düzenlemelerle, 
artan araç sayısına rağmen yolları hep açık 
tutmanın mücadelesi içinde olduk.

İstanbul’u bir kongre, fuar ve konferans 
merkezine dönüştürdük. Tarihe, kültüre, 
turizme, spora yaptığımız yatırımlarla, 
İstanbul’a gelen turist sayısını 10 milyon 
kişi sayısına yaklaştırdık. Ekonomideki 
başarılarımızla, yatırımlarımızla, ticarete, 
sanayiye kazandırdığımız canlılıkla, bütün 
kesimlere olduğu kadar taksici esnafı için 
de yeni bir dönemin kapılarını araladık. 
Bugün de, yeni projelerle, İstanbul’un çeh-
resini değiştiriyor, İstanbul’a, İstanbul’la 
birlikte tüm Türkiye’ye yeni yatırımlara 
hazırlanıyor, yeni imkânlar kazandırı-
yoruz. Önceki gün açıkladığımız büyük 
projeyle, inşallah, Karadeniz’i bir kanal ile 
Marmara’ya bağlayacağız. Böylece, bir yan-
dan Boğaz’ı gemi trafiğinden kurtarırken, 
bir yandan da oraya kuracağımız modern 
semtlerle İstanbul’daki çarpık kentleşme-
nin izlerini ortadan kaldıracağız. Bu pro-
jeyle, İstanbul Boğazı artık eski günlerine, 
güvenli, huzurlu, huzur veren günlerine 
dönecek. İstanbul, Allah’ın izniyle çok daha 
fazla turist ağırlayacak, çok daha fazla ziya-
retçiye kucak açacak.

Biz bu projeyi açıkladığımız andan itiba-
ren, bazı hazımsızlar derhal devreye gir-
diler ve projeyi karalamak için ellerinden 
geleni yapmaya başladılar. Bunlar, iktidar-
da oldukları, iktidarın ucundan tuttukları 
yıllarda Türkiye’ye, İstanbul’a bir şey 
kazandırmadılar ki, bugün kazandırsın-
lar. Bunlar hayal kuramaz, bunlar vizyon 
oluşturamazlar. Bunlar, öyle orta vadeli, 
uzun vadeli hedeflerle, planlarla, proje-
lerle İstanbul’un, Türkiye’nin karşısına 
çıkamazlar. İstanbul’dan Belediye Başkanı 
adayı olur, ama Kâğıthane’ye Kağıttepe 
derler. Bunlar İstanbul’da taksici olsalar, 
müşteriyi Aksaray semtine değil, Aksaray 
iline götürürler. İstedikleri kadar, mazeret 
üretsinler, istedikleri kadar karalasınlar, 
istedikleri kadar kırk dereden kırk su ge-
tirsinler… Onlar kırk dereden kırk su ge-
tirmeden, biz Karadeniz’den suyu getirip, 
Marmara’ya inşallah akıtacağız. Eskiden, 
kamyonların, taksilerin arkasında yazardı. 
Siz çok iyi bilirsiniz. Nazar etme ne olur, 
çalış, senin de olur… Biz de onlara aynısını 
söylüyoruz. 

Sevgili kardeşlerim… 

Korsan taksiler, rent a car adı altında kaçak 
çalışan taksiler noktasındaki sorununuzu 
biliyorum. 19 Şubat’ta taksici esnafından 
bazı kardeşlerimizle bir araya geldik. 
Orada da ifade ettim. Korsan taksilerin 
takipçisiyiz. Valilik olarak, Emniyet Mü-
dürlüğü olarak bu işin peşini bırakmıyo-
ruz, bırakmayacağız. Ekonomide iyileşme 
devam ettikçe, her kesim üzerindeki vergi 
yükünü azaltıyoruz. İnşallah, süreç içinde, 
şartlar, imkânlar elverdikçe, yakıtta ÖTV 
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miktarını da kademe kademe düşürecek, 
taksicilerimizin yakıt masrafını da en aza 
indireceğiz. Taksici ehliyeti konusunda, 
şoförlerimizin can güvenliği noktasında, 
Büyükşehir Belediyemiz, valiliğimiz, em-
niyet müdürlüğümüz, Hükümet olarak 
bizler, federasyonla irtibat halindeyiz ve 
bu sorunlara da hep birlikte çözüm ürete-
ceğiz. 

Biz şunu çok iyi biliyoruz… Taksicileri 
huzurlu olan bir kent, güvenli bir kenttir, 
huzurlu bir kenttir. İşte onun için her me-
selenizi yakından takip edecek, bugüne 
kadar çözdüğümüz meselelere yenilerini 
ekleyeceğiz. Benim bu noktada sizlerden 
de bazı taleplerim var. Öncelikle trafik 
kurallarına uymanızı, ailelerinizi, eşlerini-
zi, çocuklarınızı mahzun bırakmamanızı 
sizlerden rica ediyorum. Bir tek taksici 
kardeşimizin dahi burnu kanamasın iste-
riz. İş güvenliğiniz, can güvenliğiniz, en 
önce sizin gayretlerinizle temin edilebilir. 
Bunlara azami dikkat etmenizi sizlerden 
istirham ediyorum.

Şehre gelen turistlerin ilk gördükleri, en 
çok muhatap oldukları İstanbullu sizler-
siniz. Turist, taksici esnafından ne kadar 
memnun olursa, İstanbul’dan, Türkiye’den 
o kadar memnun olur. Türkiye’nin dünya-
da tanıtımında en büyük sorumluluk, en 
büyük görev sizlerde… Bunu büyük bir 
gururla, vazife aşkıyla, misafirperverlik 
ruhuyla yerine getirdiğinizi biliyorum. 
Daha büyük bir hassasiyetle misafirlerimi-
zi ağırlayacağınıza gönülden inanıyorum. 
Gürültü kirliliği, trafik kuralları, müşteri 
memnuniyeti gibi konularda, İstanbul’a 

yaraşan bir nezaket ve zarafet içinde 
olduğunuza inanıyor, bu noktada da has-
sasiyetinizi artırarak devam ettirmenizi 
diliyorum.

Sevgili kardeşlerim… 

Türkiye’de, ülkenin, milletin, sokağın 
ve siyasetin nabzını en iyi berberler ve 
taksiciler tutar. Dedim ya… Sizler, insan 
sarraflarısınız. Şimdi sizlere soruyorum: 
İstikrar sürsün mü? Türkiye büyüsün mü? 
İstanbul büyüsün mü? 12 Haziran’da, Tür-
kiye bir kez daha büyük düşünsün mü? 
Sizler evet diyorsanız, bu iş bitmiştir. Şunu 
da burada hatırlatmak istiyorum: Unutma-
yın, hatalı sollama öldürür, hatalı oylama 
süründürür. Kazasız, sorunsuz, bolluk, be-
reket dolu günler, hayırlı işler diliyorum. 
Allah yar ve yardımcınız olsun, kazancınız 
bol olsun, yolunuz açık olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağo-
lun, varolun, Allah’a emanet olun.
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Sayın Başkan, Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi’nin değerli Başkan ve 
üyeleri, çok değerli Belediye Başkanları, 
sevgili gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor; Avrupa Ödülü Kazanan Kentler 

Birliği Genel Kurulu’na, Gençlik Komitesi 
Toplantısı’na başarılar diliyorum. Genel 
Kurul ve Gençlik Komitesi Toplantısı 
vesilesiyle Türkiye’ye, Başkent Ankara’ya 
gelmiş tüm misafirlerimize, değerli baş-
kanlara, temsilcilere, sevgili gençlere de 

Ankara | 6 Mayıs 2011 

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler 
Birliği Genel Kurulu ve Gençlik 

Komitesi Toplantısı
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hoş geldiniz diyorum. Avrupa Ödülü Ka-
zanan Kentler Birliği Genel Kurulu’nun, 
üye tüm kentlere, dünyanın tüm kentleri-
ne, yaşanabilir, sürdürülebilir bir gelecek 
tasavvuru sunmasını; özellikle bu genel 
kurulda ele alınacak sosyal uyum konu-
suyla, insanı önceleyen kentlerin inşasına 
ışık tutmasını temenni ediyorum.

Değerli dostlarım, sevgili gençler…

Medine kelimesi, şehir anlamına gelir. 
Medeni, Medenileşmek, Medeniyet gibi 
kavramlar, Medine, yani şehir’den türe-
tilmiş kelimelerdir. Çok ilginçtir, Latin-
ce’deki civitas kelimesi de şehir anlamına 
gelir, city, sivilizasyon, yani medeniyet 
kelimeleri de yine bu şehir anlamına ge-
len kelimeden türemiştir. Şehir; medeni-
yet tasavvurunun oluştuğu, medeniyetin 
doğduğu, geliştiği bir mekândır. Şehir, 
Merhum Mimar Turgut Cansever’in ifa-
desiyle, “ahlakın, sanatın, felsefenin ve te-
fekkürün geliştiği, insanın en üst düzeyde 
varlığın anlamını tamamladığı ortamdır”. 
Eğer medeniyet yoksa şehir de yoktur. Şe-
hir yoksa biliniz ki medeniyet de yoktur. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, bir çocu-
ğun zekâsını, ruhunu, dünyaya bakışını, 
insanlığa bakışını, doğduğu mekân, bü-
yüdüğü, oynadığı, gezip eğlendiği mekan 
çok büyük ölçüde şekillendirir. Tarihin, 
estetiğin, temiz sokakların, gülen, gülüm-
seyen insanların içine doğmuş bir bebek 
ile çöpün, çirkinliğin içine doğmuş bir 
bebek için aynı geleceği tasavvur etmek 
zordur. Belediye Başkanlarının, idareci-
lerin, bu noktada çok büyük ve tarihi bir 

misyon yüklendiklerine inanıyorum. Bir 
belediye başkanının şehir ve medeniyet 
tasavvuru, şehrinde yaşayan insanlar 
kadar, gelecek nesiller için de hayati de-
recede önemlidir. Hülagü, Cengiz Han, 
Timur ya da Neron gibi, şehirleri yakıp 
yıkmasıyla tarihte yer edinmiş şahsiyet-
lerin karşısında, Belediye Başkanları, bir 
Mimar Sinan, bir Mimar Hayrettin, Da 
Vinci, Mikelanj, Gaudin gibi mimarlığa 
ışık tutan şahsiyetleri rehber edinmek 
zorundadırlar. 

Burada, bir Türk yazar ve düşünürü olan 
Necip Fazıl Kısakürek’in şu cümlesini 
özellikle dikkatlerinize sunmak istiyo-
rum: Diyor ki Necip Fazıl: “Bana, gözü 
olmayan şoför mü, yoksa estetik idraki 
olmayan belediye reisi mi zararlı diye sor-
salar; ikincisini gösteririm…” Evet… Este-
tikten, güzellik anlayışından, medeniyet 
tasavvurundan, tarih bilincinden yoksun 
bir belediye başkanı, başında bulunduğu 
şehir için felaket boyutunda neticeler do-
ğurabilir. Ben, 1994-1998 yılları arasında, 
İstanbul halkının takdirleriyle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 
yürüttüm. İstanbul, dünyanın en büyük, 
en kalabalık şehirlerinden biri olmasının 
yanında, tarihin ve tabii güzelliklerin şe-
killendirdiği, hemen her karışından tarihi 
eserlerin fışkırdığı bir şehir. Bir yandan 
geçmişi muhafaza etmek, bir yandan da, 
geçmişin birikimi üzerine geleceği kur-
mak gibi ağır bir yükün altına girdik ve 
geçmiş ile geleceğin, tarih ile modernin, 
yeşil ile şehrin adeta kucaklaştığı yeni bir 
İstanbul inşa ettik. Aynı şekilde gecekon-
dularla çevrelenmiş olan Ankara, bugün 
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modern konutlarıyla, bulvarlarıyla, yeşil 
alanlarıyla dünyanın sayılı başkentleri 
arasına girdi. Şu anda, Bursa, Kayseri, 
Konya, Trabzon, Samsun, Kocaeli gibi bir 
çok şehrimizde aynı hummalı faaliyet de-
vam ediyor. 

Her bir şehrimizi gelecekle kucaklaştır-
mak, her bir şehrimizi daha yaşanabilir 
bir marka şehir haline getirmek için 
yoğun çaba içindeyiz. İstanbul’da edin-
diğimiz tecrübeyi, biz şu anda Hükümet 
olarak 81 ilimizde büyük projelere tahvil 
ediyoruz. İstanbul’un ulaşımına köklü 
çözümler ürettiğimiz gibi, Türkiye’nin 
ulaşım sorunlarına köklü çözümler ge-
tiriyoruz. İstanbul’un, Ankara’nın konut 
sorununa, kentsel dönüşümüne çözüm-
ler ürettiğimiz gibi, tüm Türkiye’de 8.5 
yılda yaptığımız 490 bin konutla kentsel 
dönüşüm gerçekleştiriyoruz. O gün şeh-
rin su sorunu çözmüştük, bugün köylere 
kadar ülkenin su sorununu çözüyoruz. O 
gün İstanbul’da sosyal yardımlarımızla, 
eğitime, sağlığa verdiğimiz desteklerle İs-
tanbulluya sahip çıkmıştık, bugün sosyal 
yardımlarla, sosyal desteklerle, sağlık ve 
eğitim yatırımlarıyla 74 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşına sahip çıkıyoruz. 

Önceki hafta İstanbul’la ilgili açıkladığı-
mız bir büyük projeyi burada sizlerle de 
paylaşmak isterim. İstanbul Boğazı, Ku-
zey ile Güney’in bağlantısını sağlayan bir 
geçiş noktası olarak, çok yoğun bir gemi 
trafiğine ev sahipliği yapıyor. Şu anda, 
İstanbul Boğazı’ndan yılda yaklaşık 358 
milyon 590 bin ton yük taşınıyor. Yılda 
yaklaşık 4 milyon ton LPG, 3 milyon ton 

kimyasal madde ve 139 milyon ton pet-
rol, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor. 
Geçmişte zaman zaman yaşadık… Gemi 
kazalarıyla, İstanbul çok ciddi tehlikeler 
atlattı. İstanbul Boğazı’nı; tarihi, kültürü, 
insanlığı tehdit eden bu trafikten kur-
tarmak için, İstanbul’a 45-50 kilometre 
uzunluğunda bir kanal inşa etmek için 
hazırlıklara başladık. Bu büyük proje, sa-
dece İstanbul’u kurtarmakla kalmayacak, 
aynı zamanda kanal sayesinde oluşacak 
kentsel dönüşümle de İstanbul’a farklı bir 
anlam kazandıracak. Altını çizmeliyim 
ki, bu sadece bir İstanbul projesi değil-
dir. Bu, Türkiye’yi, Türkiye ekonomisini 
yakından ilgilendiren, bizimle birlikte 
yakın coğrafyamızı çok yakından ilgilen-
diren büyük bir proje. 12 Haziran seçim-
lerinden sonra plan ve etüt çalışmalarına 
başlayacak, yaklaşık 10 yıl içinde de bu 
büyük projeyi tamamlamış olacağız. 

Değerli dostlarım, çok değerli misafirler, 
sevgili gençler…

Biraz önce de ifade ettim. Şehir ve mede-
niyet, birbirini oluşturan kavramlardır. 
Biz, İstanbul’dan edindiğimiz şehir tecrü-
besiyle, bugün hem Türkiye için, hem de 
başta bölgemiz olmak üzere dünya için 
bir sevgi medeniyeti mücadelesinin içine 
girdik. İstanbul şehrindeki ortak kültürü, 
dayanışmayı, paylaşmayı, özellikle de 
hoşgörüyü şu anda bölge ve dünya barışı 
için bir mihenk taşı olarak aldık, bunun 
için gayret sarfettik, gayret sarfediyoruz. 
Türkiye’nin, İspanya ile birlikte eş baş-
kanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı 
projesi, bu çabalarımızın çarpıcı bir ör-
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neğidir. Birleşmiş Milletler çatısı altında 
başlattığımız bu proje, şu anda dostlar 
grubundaki 100’den fazla ülke ve kuru-
luşla, dünya genelinde umut uyandıran, 
etki oluşturan bir projeye dönüştü. Nasıl 
ki, hem doğuda, hem batıda, şehir ile me-
deniyet kavramları aynı kökten geliyorsa, 
bugün de şehirlerimizin, Medeniyetler 
İttifakı’nın yaşatıldığı yerler olmasını biz 
gönülden arzuluyoruz. 

Bizim bir ilkemiz var: Demokrasi, yerelde 
başlar… Şehirlerimizde, hoşgörüyü tesis 
ettiğimizde, ırkçılıkla, ayrımcılıkla müca-
dele ettiğimizde, şehirlerimizin her birini 
birer çok kültürlü yaşam alanına dönüş-
türdüğümüzde, inanın dünya çok farklı 
bir dünya olacaktır. Açıkçası, şu anda 
Avrupa’nın kimi ülkelerinde, kimi kent-
lerinde artış eğiliminde olan ırkçılık ve 
ayrımcılık, hem şehirlerimizi, hem de me-
deniyetlerimizi tehdit eden bir gelişme 
haline gelmiştir. Genel ülke ve Hükümet 
politikalarının yanında, şehirlerin tek tek 
bu sorunlarla mücadele etmesi bugün her 
zamankinden daha fazla önem arzediyor. 
Dost ülkelerden, kardeş şehirlerden, bu 
noktada çok daha büyük hassasiyet gös-
termelerini biz rica ediyoruz.

Değerli misafirler...

Toplantılardan fırsat bulup Ankara’yı 
gezdiğinizde, inanıyorum ki kendinizi bir 
Avrupa kentinde hissedeceksiniz. Avrupa 
Komisyonu’nun ödülünü alan, modern 
çehresi, yeşil alanları, geniş bulvarlarıy-
la Ankara’nın tam anlamıyla bir Avrupa 
kenti olduğunu göreceksiniz. Biz, 3 Ekim 

2005’te, Avrupa Birliği ile katılım müza-
kerelerine, Kopenhag Kriterlerini karşı-
lamış bir ülke olarak başladık. 2005 yılı 
sonundan itibaren, bir yandan müzake-
releri yürüttük, bir yandan da reformları-
mızı kararlılıkla gerçekleştirdik. Şu anda, 
Türkiye olarak, Avrupa Birliği’ne üyelik 
kararlılığımızı ilk günkü gibi muhafaza 
ediyoruz. Biz, üzerimize düşeni fazlasıyla 
yerine getiriyor, müktesebata uyum nok-
tasında vazifemizi yapıyoruz. 

Ancak, Avrupa Birliği içinde kimi ülkele-
rin, tamamen iç siyasi saiklerle önümüze 
çıkardığı engeller, açıkçası bu noktada 
bizim de, milletimizin de şevkini, heyeca-
nını hedef alıyor. Her zaman ifade ettiğim 
bir husus var: Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğinden kazançlı çıkacak olan sade-
ce Türkiye değildir. Avrupa Birliği de bu 
üyelikten en az Türkiye kadar kazanç elde 
edecektir. İleri görüşlülükten, vizyondan 
uzak kimi politikacıların Türkiye önüne 
koydukları engeller, esasen Türkiye’ye 
değil, bizzat Avrupa ruhuna zarar veriyor. 
Biz, Avrupa’nın, kendi ilkelerine, kendi 
temellerini oluşturan evrensel değerle-
re ahde vefa göstermesini bekliyoruz. 
Avrupa’nın, özellikle de, kendi vatan-
daşlarına hak gördüğü değerleri, tüm 
insanlık için bir hak olarak gördüğüne 
inanıyoruz. 

Ne yazık ki, Tunus, Mısır, Yemen, Bah-
reyn, Libya ve Suriye konusunda, Avrupa, 
o evrensel değerleri öne çıkaran, demok-
rasiyi yücelten bir tavır takınmaktan 
kaçınmış, tepki koymakta geç kalmıştır. 
Belli ülkeler, belli halklar için demokra-
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siyi erken görmek, Avrupa değerleriyle 
asla bağdaşmaz. Ortadoğu’da, Kuzey 
Afrika’da, binlerce yıllık şehirlerin yıkılı-
şını, yağmalanışını, tahribatını izlemek, 
Avrupa ruhuyla asla bağdaşmaz. Hele 
hele, bir takım çıkarlar, bir takım ekono-
mik kaygılarla hareket etmek, bu ülkeler-
de insan unsurunu değil, petrol kuyula-
rını görmek, eminim ki Avrupa halkının 
da vicdanını yaralayan bir siyaset tarzı 
olmuştur.

Bakın değerli arkadaşlarım, Moğollar ta-
rafından, Bağdat’ın, Basra’nın kütüphane-
leri yakıldığında, orada sadece bu şehirler 
değil, insanlığın ortak birikimi kül oldu. 
İskenderiye’nin kütüphaneleri yakıldığın-
da, Roma yakıldığında, şehirlerle birlikte 
medeniyet birikimi yok oldu. Avrupa’nın 
ortasında, Saraybosna’nın kütüphanesi 
yanarken, orada sadece kitaplar değil, 
vicdanlar, değerler, ilkeler de yandı ve 
kül oldu. Bugün aynı şekilde, şehirlerin 
yanmasına, şehirlerde canların ve kitap-
ların, insanlığın ve insanlık birikiminin 
yanmasına seyirci kalamayız. İşte onun 
için diyorum ki, yerelden başlayarak 
demokrasiyi yeniden güçlendirelim. Ye-
relden başlayarak, ırkçılığa, ayrımcılığa 
karşı daha güçlü bir mücadele verelim. 
Yerelden başlayarak, teröre karşı ortak 
bir tavır takınalım. Yine yerelden, şehirle-
rimizden başlayarak, ortak bir medeniye-
ti, medeniyetlerin ittifakını yeniden tesis 
edelim. Şehirlerimiz bunu başarabilir. Ta-
rih boyunca bunu başardık, bugün bunu 
yine başarabiliriz.

B e n ,  G e n e l  K u r u l ’ u n  v e  G e n ç l i k 
Toplantısı’nın, yeni bir şehir, yeni bir me-
deniyet tasavvurunun oluşmasına katkı 
sağlamasını diliyorum. Bir kez daha, mi-
safirimiz olduğunuz, katıldığınız ve katkı 
verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Ankara’dan güzel hatıralarla dönmenizi 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-

rim… Başkent Ankara için çok büyük bir 

heyecanı paylaştığımız bu tarihi günde, 

sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bi-

razdan açıklayacağım projelerin, Ankara-

mız için, Ankaralı tüm kardeşlerimiz için, 

Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. 

Bildiğiniz gibi, şu ana kadar İstanbul için 
2 büyük proje açıkladık. Bunlardan biri 
KANALİSTANBUL Projesi, diğeri de İs-
tanbul için 2 Şehir Projesi… İnşallah, 12 
Haziran seçimlerinin ardından, bu proje-
lerin plan-etüt çalışmalarını başlatıyoruz. 
Ben, İstanbul projelerimizi açıklarken, bazı 
hususların altını özellikle çizdim… İstan-
bul’daki projeler, lokal, yerel projeler değil. 

Ankara | 25 Mayıs 2011 

Ankara Projeleri Tanıtım 
Toplantısı
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O projeler, İstanbul’u ilgilendirdiği kadar, 
Trakya’yı ilgilendirdiği kadar, onlardan 
çok daha fazla Türkiye’yi ilgilendiriyor. O 
projelerde 10 binlerce kişinin çalışacak 
olması, projeler tamamlandığında ortaya 
çıkacak sanayi, ticaret ve yaşam merkezle-
ri, ortadan kalkacak risk ve elde edilecek 
gelir, tüm Türkiye tarafından paylaşılacak. 
Yine ben, o projeleri açıklarken, benzeri 
projelerin başka kentler için de hazırlandı-
ğını ifade ettim.

Şu anda neredeyse 81 vilayetin tamamında 
çok büyük projeler uyguluyoruz. Bölün-
müş yollar, hastaneler, üniversiteler, ders-
likler, stadyumlar, adalet merkezleri, yerel 
hizmetler ve kentsel dönüşümlerle 81 vila-
yetin çehresi değişiyor. Bütün bu projelere 
ek olarak, İstanbul’un ardından, Ankara, İz-
mir ve Diyarbakır için yine büyük projelere 
hazırlandık ve hazırlanıyoruz. İşte bugün, 
Ankara için hazırlanan bu projeleri sizlerle 
paylaşacağız.

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar… 

Ankara, köklü bir tarihe sahip bir şehrimiz. 
Burada, 5 şehir adlı eserin yazarı Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın, Ankara ile ilgili şu 
satırlarını özellikle sizlerle paylaşmak isti-
yorum… Diyor ki Tanpınar: “Asırlar içinde 
uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağ-
malar, Ankara’da geçmiş zamanların pek 
az eserini bırakmıştır. Türk kültürünün 
kendinden evvel gelmiş medeniyetlerden 
kalan şeylerle bu kadar canlı surette rast-
gele karıştığı, haşır neşir olduğu pek az yer 
vardır. Kale’de ve onun eteğine serpilmiş 
mahallelerde, Türk velileri, Roma ve Bi-

zans taşlarıyla sarmaş dolaş yatarlar. Dede-
lerimizin mezarlarından çıkan yeşillikler 
hangi itikatların etrafında yontuldukları 
belli olmayan çok eski taşları kendi rahma-
niyetleri ile yumuşatırlar.”

 Evet… Ankara, gri devlet binalarından, 
kravatlı, takım elbiseli ciddi devlet adam-
larından, sadece modern bir şehir hüvi-
yetinden ibaret değildir. Ankara, Selçuklu 
hükümdarları Alâeddin Keykubat, 2’inci 
Kılıçaslan, Sultan Muhiddin Mesut’un; 
Osmanlı Sultanları Orhan Gazi’nin, 2’inci 
Murad’ın; elbette ki Akşemseddin ve 
Hacı Bayram Veli’nin, üstat Necip Fazıl’ın 
hocası, Bağlum’da medfun Abdulhakim 
Arvasi’nin şehridir. Ankara, istiklal şairi-
miz Mehmet Akif ’in şehridir. Ankara 23 
Nisan 1920’de, Gazi Mustafa Kemal’in ön-
derliğinde, bir cuma namazının ardından, 
Ulus’ta, eski meclis binası önünde, Kur’an-I 
Kerim ve dualarla açılmış Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin şehridir. Yani Ankara, 
Cumhuriyetimizin filizlendiği, bir çınara 
dönüştüğü, İstiklal Savaşımızı sevk ve ida-
re eden bir şehirdir. Ankara, hem modern 
bir Avrupa Başkenti, hem modern bir Cum-
huriyet şehri, hem de bir tarih, kültür ve 
medeniyet şehridir.

Değerli Ankaralılar… 

Ankara, 1923’te Başkent ilan edildiğinde, 
nüfusu yaklaşık 40 bin olan bir Anadolu 
kasabasıydı. Şu anda nüfus 5 milyona yak-
laşmış durumda. Ne yazık ki, Ankara nüfus 
olarak böyle çok hızlı şekilde büyürken, 
şehir buna hazırlıklı şekilde planlanmadı. 
Böyle bir nüfus projeksiyonu yapılmadı-
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ğı için, Ankara’da kentleşme çok çarpık 
şekilde gelişti. Sadece artan nüfus değil, 
büyüyen, gelişen kamunun ihtiyaçları da 
sağlıklı bir plana tabi tutulmadı. AK Parti 
olarak, tüm şehirlerimiz gibi, Ankara’ya da 
nefes aldırmak, Ankara’nın başkent vasfını 
güçlendirmek, çehresini değiştirmek için 
çok yoğun gayret sarfettik ve etmeye de 
devam ediyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum… 
Ankara, Cumhuriyetin kalbi, bu mille-
tin idare merkezidir. Ankara, diğer 80 
vilayetin, umutlarını bağladığı, çözüm 
beklediği, vizyon beklediği bir şehirdir. 
Ne yazık ki Ankara, uzun yıllar boyunca, 
bırakınız diğer 80 vilayetin derdine çare 
olmayı, kendi köylerine, kendi ilçelerine 
dahi çözüm üretememiş, derman bulama-
mıştır. Kızılcahamam’dan, Çamlıdere’den, 
Çubuk’tan tutunuz, güneyde Bala, Hay-
mana, Şeref likoçhisar, Evren’e kadar; 
Doğu’da Elmadağ’dan tutunuz, Batıda 
Güdül, Beypazarı, Nallıhan’a kadar, An-
kara yıllarca hizmete hasret kalmıştır. 
Her zaman ifade ediyorum: Ankara, 
sadece Hakkâri’ye, Iğdır ’a, Edirne’ye, 
Muğla’ya değil; yanı başındaki Çankırı’ya, 
Kırıkkale’ye, Konya’ya, Eskişehir’e dahi 
binlerce kilometre uzakta kalmıştır. 
Ankara’da ticaretin, Ankara’da sanayinin 
gelişmesi, tıpkı Kayseri, Konya, Denizli 
gibi, Anadolu kaplanlarının kendi çabala-
rıyla, kendi mücadeleleriyle olmuştur.

3 Kasım seçimlerinden itibaren ise, An-
kara, farklı bir kimliğe, farklı bir hüviyete 
bürünmüştür. Ankara bugün, sadece diğer 
80 vilayete değil, Kabil’e, Sana’ya, Beyrut’a, 

Kahire’ye, Saraybosna’ya, Bağdat’a dahi 
çok ama çok yakın bir şehir haline gel-
miştir. Ankara bugün, sadece Türkiye’nin 
başşehri değil, dünyanın takip ettiği, iz-
lediği, acaba ne diyecek diyerek merakla 
takip ettiği, gündemi belirlenen değil, 
gündem belirleyen bir başşehir, bir baş-
kent oldu. Dün, Ayaş’a, Sincan’a, Keçiören’e 
elini uzatamayan Ankara, bugün Açe’ye, 
Şili’ye, Haiti’ye kadar elini uzatıyor. Dün 
Kazan’a, Gölbaşı’na, Kalecik’e, Mamak’a 
sesini duyuramayan Türkiye, bugün Me-
deniyetler İttifakına başkentlik yapıyor. 
Dün Altındağ’ı, Yenimahalle’yi, Akyurt’u, 
Polatlı’yı, Pursaklar’ı, Etimesgut’u duy-
mayan, duyamayan Ankara, bugün bütün 
uluslararası denklemlerde “ben de varım” 
diyor. Biz sadece Ankara’yı büyütmekle, 
Ankara’yı güzelleştirmek, Ankara’nın çeh-
resini değiştirmekle kalmadık, aynı zaman-
da Ankara’yı uluslararası bir kent, uluslara-
rası bir Başkent haline dönüştürdük.

Şimdi açıklayacağımız büyük projelerle, 
işte Ankara’nın bu vasfını daha da güç-
lendiriyoruz. Ankara’nın başkent vasfını, 
modern görünümünü, itibarını şimdi bu 
projelerle daha da ileri standartlara ka-
vuşturuyoruz. Ankara’daki bu projelerle, 
Türkiye’nin kalbi Ankara’yı, dünyaya örnek 
bir şehir, vizyon bir şehir, marka bir şehir 
haline getiriyoruz…

Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim… 

Şimdi, Ankara için projelerimizi tek tek siz-
lere açıklamak istiyorum. Bu projelerin bir 
kısmına zaten başlandı ve devam ediyor; 
bu başlanan projeleri hızla tamamlayaca-
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ğız. Bir kısmını 12 Haziran’ın hemen ardın-
dan başlatıyor ve kısa sürede tamamlamayı 
hedefliyoruz.

Değerli Ankaralılar, sevgili vatandaşlarım… 

Ankara için ilk projemiz: savunma sana-
yii projeleri… Ankara savunma sanayi-
mizin başkenti. İnşallah, yeni projelerle 
Ankara’nın bu vasfını daha da güçlendiri-
yor, dünyanın en büyük savunma sanayii 
merkezlerinden biri haline getiriyoruz. 
Savunma sanayii sektörünün cirosu 2004-
2010 yılları arasında yüzde 100’den fazla 
bir artışla 1.3 milyar dolardan 2.7 milyar 
dolara çıktı. Savunma teçhizatımızın yüzde 
25’i içerden karşılanırken, şimdi biz yüzde 
52’sini içerden, Türkiye’den karşılıyoruz. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tank, savaş 
gemisi, insansız uçak, güdümlü roket gibi 
ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu artık ül-
kemizde tasarlanıp üretiliyor. Savaş uçağı 
ve nakliye uçağı üretimlerinde Türkiye 
uluslararası konsorsiyumların üyesi haline 
geldi. Dünyadaki en büyük 100 savunma 
sanayi firması içinde Türkiye’den 2 firma 
(ASELSAN ve TAI) bulunuyor. 

Savunma sanayinin yüzde 80’i Ankara’da 
bulunuyor ve söz konusu büyüme Ankara 
firmaları tarafından sağlandı. 2016 yılın-
daki savunma sanayi ciro hedefi 8 milyar 
dolar. Bunun en az 6 milyar doları Anka-
ra’daki savunma sanayi şirketleri tarafın-
dan gerçekleştirilecek. Ankara’da üretilen 
ATAK helikopteri ve ANKA İnsansız Hava 
Aracımız uçuşlarına başladı. İlk milli ta-
sarım Göktürk Uydumuz TAI-TÜBİTAK 
işbirliğinde Ankara’da üretildi, 2012 yılın-

da uzaya fırlatılacak. Ankara’daki büyük 
savunma sanayi firmaları yan sanayi ve 
KOBİ’lere büyük oranda iş imkânı sağlıyor. 
Sadece Ostim’de yerleşik 70’den fazla firma 
savunma sanayiine yüksek katma değerli 
üretim yapıyor. Sincan ve Başkent Organi-
ze Sanayi Bölgeleri’nde savunma sanayine 
yönelik üretimler artarak devam ediyor. 
Önümüzdeki süreçte bu merkezlerimiz 
daha da önemli olacak.

Radar Tasarım ve Üretim Merkezi’ni de 
Gölbaşı’nda kuruyoruz. Aselsan tarafından 
100 milyon doların üzerinde bir yatırımla 
Radar ve Elektronik Harp tasarım ve üre-
tim merkezi kurulacak. Bu tesisin 2 yıl için-
de faaliyete geçmesini planlıyoruz. 2’inci 
projemiz, uzay ve uydu merkezi de TAI te-
sisleri içinde faaliyete geçecek. 100 milyon 
dolar civarında bir yatırımla kurulacak bu 
tesiste askeri uydular ile birlikte Türksat’a 
ait haberleşme uydularının üretimi gerçek-
leştirilecek. Ankara böylece savunma sa-
nayinde uydu ve uzay merkezi konumuna 
yükselecek.

3’üncü projemiz: Ankara’ya yeni bir adalet 
sarayı yapıyoruz… Mevcut Adalet Sarayı, 
Ankara’nın yükünü taşıyamayacak bir hac-
me ulaştı. 300 bin metrekare kapalı alana 
sahip, yeni ve daha büyük bir adalet sarayı-
nı Ankara’ya kazandırmış olacağız. 4’üncü 
projemiz: Ankara’yı, bölgenin sağlık mer-
kezi haline getirerek, ulusal ve uluslararası 
bir sağlık başkentine dönüştürüyoruz. 
Toplam 7 bin yatak kapasitesiyle, 2 milyon 
800 bin metrekare alana kurulu iki şehir 
hastanesinde, toplam 2 genel ve 14 ihtisas 
hastanesi olacak. Bu iki şehir hastanesini, 
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Keçiören Etlik semtinde ve Bilkent’te inşa 
edeceğiz. Ankara için 5’inci projemiz, 45 
bin seyirci kapasiteli, UEFA kriterlerine 
uygun bir stadyum projesi. Son derece 
modern bir mimariyle, Ankara’nın silüe-
tini değiştirecek bu stadyumu, çevresine 
yapacağımız spor kompleksi ile Ankara’da 
sporun kalbinin attığı bir merkez olarak 
inşa edeceğiz.

Evet… Bu projeler, Ankara’nın görüntü-
sünü değiştireceği kadar, sanayi, tica-
ret, turizm, sağlık ve spor noktasında 
Ankara’ya çok farklı boyut kazandıracak. 
Geliyorum diğer projelere… 2010 yılında 
Ankara’da kurduğumuz Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’ni farklı bir konseptle tasarla-
yarak, uluslararası bir bilim merkezi olarak 
büyüteceğiz. Yüzde 25’i uluslararası öğren-
cilerden oluşacak Üniversite, yaklaşık 25 
bin öğrencisiyle ülkemizin ve bölgemizin 
hizmetinde olacak. Üniversite, 2023 hedef-
lerimizi akademik anlamda desteklerken, 
2023’te bir bilim merkezine dönüşecek 
Türkiye’de, önemli bir aktör haline gele-
cek. Akyurt ilçemize, 1 milyon 800 bin 
metrekare alan üzerine kurulu uluslararası 
standartlarda bir fuar merkezi inşa ediyo-
ruz. Böylece Ankara’nın bir fuar kenti olma 
vasfını da güçlendiriyoruz.

Bir başka önemli projemiz: Ankara’ya yeni 
hayvanat bahçesi… Ortadoğu’nun en bü-
yük Hayvanat Bahçesi’ni Ankara’da inşa 
edeceğiz. 1 milyon 700 bin metrekare alan 
üzerine kurulu bu hayvanat bahçesinde, 
ayrıca bir lunapark ve gösteri merkezi bu-
lunacak. Başta çocuklarımız olmak üzere, 
tüm Ankara’nın, hatta tüm Türkiye’nin 

gelip ziyaret edeceği, Ankara’ya gelenlerin 
mutlaka görmek ve gezmek isteyeceği, 
uluslararası standartlarda bir hayvanat 
bahçesini Ankara’ya kazandıracağız.

Ankara’nın merkezinde, Hıdırlıktepe’de, 
bir inanç ve tarih müzesi inşa edeceğiz. 
Hıdırlıktepe’de kentsel dönüşüm kapsa-
mında inşa edeceğimiz bu müzelerde, 
tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize 
ait, eserler, Müslüman mucitlerin eserle-
rinin numuneleri, gösteri merkezleri bu-
lunacak. Ulus tarihi kent projemiz devam 
ediyor… Hacıbayram Camii merkez olmak 
üzere, tüm o çevreyi, Kale’nin eteklerini, 
Altındağ’ı, hapishane ve çevresini gecekon-
dulardan, çirkin görüntülerden tamamen 
temizleyecek, Ankara’nın kalbindeki çar-
pık yapılaşmayı estetik bir görünüm ve mi-
mariye kavuşturacağız. Kızılay’a farklı bir 
çehre kazandırıyoruz. Bu da projelerimiz 
arasında. Kızılay’daki bütün binalara, kent 
estetiğine, mimari estetiğe uygun şekilde 
farklı bir görünüm kazandıracağız.

Bir başka projemiz, milli botanik parkı… 
Türkiye’de ilk kez bu boyutta, bu konseptte 
bir botanik parkı oluşturuyoruz. Eskişehir 
yolu üzerinde, 2 bin dekar alan üzerine, 
83 milyon TL tutarında bir yatırımla inşa 
edeceğimiz bu botanik parkında, Türkiye 
genelinde yetişen 4 bin endemik bitki, açık 
alanda ve seralarda ziyaretçileri karşıla-
yacak. Ayrıca kütüphane, ürün bankaları, 
eğitim ve araştırma tesisleriyle bu park, 
botanik bir bilim merkezi haline de dönü-
şecek. Bu bölümde son projemiz, termal 
turizm projeleri… Ankara ve ilçeleri, ter-
mal su noktasında oldukça zengin. Ancak 
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bu su, planlı şekilde kullanılmadığı için, 
potansiyel yeterince değerlendirilemiyor. 
Kızılcahamam, Güdül, Haymana, Çubuk, 
Çamlıdere, Ayaş ve Beypazarı’ndaki ter-
mal su kaynaklarını, yeni bir konseptle 
değerlendirecek, tesisler inşa edecek ve 
Ankara’yı termal sağlık turizminin de baş-
kentine dönüştüreceğiz.

Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim… 

Ankara için projelerimiz bitmedi… 
Ankara’yı ulaşımın da kalbi haline getiri-
yoruz. Ankara–Eskişehir hızlı tren hattını 
önceki yıl hizmete aldık. Eskişehir–İstanbul 
etabı hızla devam ediyor. Ankara Konya hat-
tı bitti, test sürüşleri yapılıyor, inşallah bir 
kaç hafta içinde o hattı da hizmete alıyor, 
Ankara Konya arasını 1 saat 15 dakikaya 
indiriyoruz. Ankara–Yozgat–Sivas–Erzincan 
hattının çalışmaları devam ediyor. Ankara–
Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir hattının da 
çalışmalarına başlayacak, Ankara’yı hızlı 
trenin merkezi, kesişme noktası, ortak istas-
yonu konumuna yükselteceğiz. 

 Ankara merkez olmak üzere 3 otoyol pro-
jemiz var. Ankara–Niğde, Ankara–İzmir, 
Ankara–Samsun arasında otoyol inşa ede-
cek, karayolları noktasında da Ankara’nın 
merkezi konumunu güçlendireceğiz. Anka-
ra Niğde otoyolu, Edirne’den Habur’a kadar 
önemli ölçüde bitirilmiş otoyol projesinin 
bir parçası. Bu etabı tamamladığımızda, 
Şanlıurfa–Habur kısmı da bitirildiğinde, 
Edirne Habur’a kesintisiz otoyolla bağ-
lanmış olacak. 285 kilometre otoyol ve 57 
kilometre bağlantı yoluyla Ankara Pozantı 
arasında 342 kilometre yüksek standartlı 

yol inşa edeceğiz. Ankara–Samsun arasında 
inşa edeceğimiz yolun uzunluğu 432 kilo-
metre. Ankara-İzmir arasında ise toplamda 
535 kilometre yeni yol inşa edeceğiz.

Ankara, havayolu ulaşımında transfer mer-
kezi haline geliyor. 40 iç hat ve 16 dış hat 
olmak üzere 56 noktaya uçan Anadolu Jet, 
2011’deki 7.5 milyon yolcu hedefine doğru 
hızla ilerliyor. Ankara merkezli yapılan bu 
uçuşlar, Ankara’yı havayolunda da merkeze 
dönüştürecek. Şehir içi trafiğe ilişkin çalış-
malarımız da devam ediyor. Kızılay–Çan-
kaya, Kızılay Keçiören ve Batıkent–Sincan 
metro hatlarını hızlı şekilde tamamlıyoruz. 
Bunlara ek olarak, Kızılay–Akyurt fuar ala-
nı – havaalanı arasında yeni bir raylı sistem 
inşa edeceğiz. Büyük oranda Esenboğa yolu 
refüjünün üzerine inşa edeceğimiz bu hat, 
ucuz, modern ve güvenli olacağı kadar, in-
şaat sırasında ulaşımı da engellemeyecek.

Bir başka projemiz, tünel… Keçiören ile 
İstanbul Bulvarı arasına inşa edeceğimiz tü-
nel, Keçiören’i İstanbul, Eskişehir ve Konya 
yoluna bağlayacak. 15 kilometre uzunlu-
ğundaki bu tünel, 3 yıl içinde tamamla-
narak, şehir içi trafiğine büyük rahatlama 
sağlayacak. Şimdi de, ulaştırma noktasında 
Ankara’ya kazandıracağımız bu projelerle 
ilgili görüntüleri izleyelim.

Geliyorum en büyük projelere… Kuzey An-
kara protokol yolu kentsel dönüşüm projesi 
devam ediyor. Biliyorsunuz, protokol yolu 
üzerindeki o çirkin yapılaşmayı ortadan 
kaldırdık, hemen tamamı gecekondu olan 
6 bin 760 konut yıkıldı. Toplamda buraya 
18 bin konut yapacağız. Şu an itibariyle 8 
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bin 100 konutu TOKİ tamamladı. Protokol 
Yolunu Keçiören’e doğrudan bağlayacak, 
virajlardan kurtaracak 3 kilometrelik tünel 
ve viyadük inşaatımız hızla devam ediyor. 
Bu alanda, rekrasyon alanlarını, gölet, otel, 
kongre merkezini de inşa ediyoruz. Kentsel 
dönüşüm noktasında önemli projelerimiz-
den bir tanesi de Mamak kentsel dönüşüm 
projesi. Halen devam eden bu proje ile 
Ankara’nın en yoğun gecekondu bölgesi 
olan Mamak’a yeni bir çehre kazandırıyo-
ruz. 950 hektarlık bir alanı, 14 mahalleyi 
kapsayan bu proje çerçevesinde 13 bin 750 
gecekondu yıkılacak ve modern konutlar 
inşa edilecek. Şu ana kadar 1.675 gecekon-
du yıkıldı, 500 konut inşa edildi, bu projeyi 
daha da hızlandıracağız. 50’inci yıl kentsel 
dönüşüm çalışmaları aynı şekilde devam 
ediyor. 108 hektar alan üzerinde, 2 bin 600 
gecekondu yıkılacak ve burada da 8 bin 400 
konut inşa edilecek. Geliyorum en büyük 
projemize… 

Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim… 

Tıpkı İstanbul gibi, Ankara’da da yeni bir 
şehrin inşa ve imarına 12 haziran seçim-
lerinin ardından başlayacağız. Güneykent 
adını verdiğimiz bu projeyle, Ankara’ya, 
500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırmış 
olacağız. Sadece konut, sadece uydu kent 
olarak değil, Ankara’nın önemli bir merke-
zi, bir yaşam alanı olarak bu şehri tasarlıyo-
ruz. İstanbul’da olduğu gibi, Ankara’da da, 
şehrin kurulacağı alan hakkında şimdilik 
bilgi vermiyoruz. Ancak çalışmalar tamam, 
12 Haziran’ın hemen ardından bu çalışma-
lar da somutlaşmaya başlayacak.

Bu açıkladığımız projeler, biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, bir kısmı daha önce baş-
ladığımız, devam eden projeler. Şimdi, 12 
Haziran’ın ardından biz bu projelere hız 
vereceğiz. Diğer projeler ise bizim yeni pro-
jelerimiz. Bunları da 12 Haziran’dan sonra 
başlatacak ve en kısa sürede tamamlayarak 
Ankara’ya kazandıracağız. Çok boyutlu, 
çok kapsamlı bu projeler, Ankara’nın çeh-
resini olduğu kadar, açıkçası kaderini de 
değiştirecek. Zira her biri uygulanabilir, 
gerçekleşebilir, bizim için artık çok kolay 
olan bu projeler, istihdama çok önemli 
katkı sağlayacak. Sanayi ve ticaret boyutu-
nun yanında, gerek inşa aşamasında, gerek 
sonrasında, on binlerce insanımız bu pro-
jelerde çalışacak ve ekmeğini kazanacak. 
Uzun vadede, tüm bu projeler, Ankara için 
önemli bir gelir kaynağı olacak. Türkiye 
genelinden, hatta yurtdışından gelen ziya-
retçiler için Ankara artık çok önemli bir 
turizm merkezine dönüşmüş olacak.

 Biz yaptık… İstanbul büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız sırasında yapmıştık. Hü-
kümet dönemimizde yaptık ve yapıyoruz. 
12 Haziran’dan sonra, ustalık döneminde 
inşallah daha büyüğünü, daha fazlasını 
hep birlikte yapacağız. Tüm bu projelerin 
Ankara’ya, Ankaralılara, tüm Türkiye’ye 
hayırlı olmasını diliyorum. Gerek projele-
rin hazırlanmasında emeği geçen, gerek 
uygulayacak olan tüm kurumlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. İstikrar sürsün, 
Türkiye büyüsün diyerek, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyor, her birinizi Allah’a 
emanet ediyorum. 
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Sevgili Simavlılar, sevgili Kütahyalılar, 
değerli kardeşlerim, sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Bugün bir kez 
daha, 19 Mayıs gecesi Simav’da meydana 
gelen depremden dolayı her birinize geç-
miş olsun diyorum. Depremde hayatını 
kaybeden iki kardeşimizi rahmetle yad 
ediyor; yakınlarının, sizlerin, hepimizin 
başı sağ olsun diyorum. Yaralanan kardeş-
lerime de acil şifalar temenni ediyorum. 

28 Mayıs günü, Hatay’dan Eskişehir’e ge-
çerken Simav’a uğramayı ve sizlerle has-
bihal etmeyi planlamıştım. Ancak, hava 
muhalefeti nedeniyle yollar imkân ver-
medi. Kısmet bugüneymiş. Şunu bilmeni-
zi isterim ki, bedenen burada olamasam 
da, 19 Mayıs gecesinden itibaren gözüm, 
kulağım, dikkatim her an buradaydı ve 
gelişmeleri, çalışmaları yakından takip 
ettim. 19 Mayıs gecesi, deprem olduktan 
hemen sonra arkadaşlarım beni bilgi-

Kütahya | 3 Temmuz 2011 

Simav Ziyareti
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lendirdiler. Başta bakanlarımız olmak 
üzere ilgili makamları aradım ve derhal 
harekete geçilmesi, gerekenlerin derhal 
yapılması talimatını verdim. Deprem 
anından itibaren, ilgili bakanlıklarımız, 
Kütahya Valiliğimiz, Acil Durum ve Afet 
Başkanlığımız, Kızılay, TOKİ, İstanbul 
Büyükşehir Belediyemiz, Simav Kayma-
kamlığımız, burada ismini sayamadığım 
diğer tüm resmi kurumlarımız yoğun bir 
seferberliğin içine girdiler. Sivil toplum 
örgütlerimiz, yardım kuruluşlarımız, özel 
sektör ve hayırseverler aynı şekilde he-
men Simav’ın yardımına koştular. 

Öncelikle günlük ihtiyaçları gidermek 
acil hedefimiz oldu. Simav Merkez’e, 
mahallelere, belde ve köylere toplamda 
2 bin 987 çadır sevk ettik. Çevre ilçelerle 
birlikte 9 bin 44 çadırı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Hemen mutfaklar kuruldu; Si-
mavlı depremzede kardeşlerime üç öğün 
sıcak yemek, içme suyu temin edildi. Sağ-
lık Bakanlığımız 70 kişilik sağlık ekibiyle 
tüm Simav’da çalışmalarını başlattı. İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz 66 ki-
şilik bir ekiple hasar tespit çalışmalarına 
başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız, çadır 
dershaneler, okullar ve görevlendirdiği 
öğretmenlerle çocuklarımızın eğitimle-
rini devam ettirmelerini sağladı. Geçici 
iskân kapsamında prefabrik konut çalış-
malarımızı başlattık. Bunların bir kısmı 
tamamlandı, bir kısmı da tamamlanmak 
üzere. 

Kamu kurumlarımızı, öğrenci yurtlarımı-
zı geçici iskân için hazırladık. Kalıcı ko-
nutlar için de yine çalışmaları başlattık. 

TOKİ, depremden hemen bir hafta sonra 
ihaleye çıktı ve 928 konutun inşasına 
başladı. Bu 928 konutla birlikte, 3 tane 
ilkokul, 2 lise, 1 meslek lisesi, 1 cami ve 
8 dükkanlı bir iş merkezinin inşaatına 
başlandı. İnşallah, bu yılın Kasım ayında 
konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz. 
TOKİ konutlarından yararlanamayacak 
kardeşlerimiz için de Kütahya İl Özel 
İdaremiz konutlar inşa edecek, bunun da 
çalışmaları devam ediyor. 

Allah’a çok şükür, bir kez daha millet ola-
rak dayanışma içine girdik, tüm imkânları 
seferber ettik ve Simav’ı yeniden imar 
edecek, yeniden inşa edecek, eskisinden 
daha güzel, eskisinden daha sağlam, 
sağlıklı, planlı bir Simav’ı hep birlikte 
vücuda getireceğiz. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Biz, Simav’a sırtımızı 
dönmeyiz, Simav’ı asla ve asla kendi ka-
derine terk etmeyiz. Mevcut sorunları bi-
liyorum. Ulaştırma noktasındaki, sağlık, 
eğitim noktasındaki sorunlarınızı biliyo-
rum. Çiftçimizin, özellikle de esnafımızın 
deprem nedeniyle oluşan mağduriyet-
lerini çok iyi biliyorum. İnşallah tek tek 
tüm mağduriyetleri gidereceğiz. Simav’ı 
yeniden inşa ederken, sağlık turizmi nok-
tasında bölgenin yıldızı olması için de 
gereken çalışmaları tamamlayacağız. Ben 
sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyo-
rum… Hayatını kaybeden kardeşlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyo-
rum. Simav’daki her çalışmayı, Simav’ın 
her meselesini yakından takip edeceğime 
dair sizlere söz veriyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Değerli arkadaşlar, spor camiamızın değerli 
mensupları, sevgili sporcu kardeşlerim, en 
içten sevgi ve saygılarımla sizleri selamlı-
yorum. Bu güzel akşamı sizlerin aranızda 
geçiriyor olmaktan duyduğum mutluluğu 
da özellikle ifade etmek istiyorum. Spor, 
tabiatı gereği insan ruhunda heyecan verici 
güzellikler, umut ve iyimserlik duyguları 
çağrıştırıyor. Bu akşamı güzelleştiren hem 

mübarek Ramazan ayının manevi bereketi-
dir, hem de ortak heyecanımız olan sporun 
getirdiği bu pozitif duygulardır. Bu sebeple, 
bu davete iştirak ederek bu güzel atmosfe-
rin tesisine katkıda bulunan sizlere en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Aynı güzellikle-
rin bütün dünyayı sarmasını, sporun evren-
sel dilinin bütün dünyada barış ve esenlik 
rüzgarları estirmesini temenni ediyorum. 

Ankara | 22 Ağustos 2011 

Şampiyon Sporcular ile İftar 
Yemeği
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Bugün insanlığın en temel ihtiyacı, top-
lumları birbirine yaklaştıracak bu barış ve 
esenlik ikliminin dünyanın her köşesine 
ulaşmasıdır. Bunun en önemli sembolü de 
biliyorsunuz olimpiyat meşalesidir. Olimpi-
yat meşalesi insanlar ve ülkeler arası barışı 
temsil eder. Millet olarak biz, kökleri asırlar 
öncesine uzanan tarihimiz boyunca bu ba-
rış ve dostluk kültürünün bayraktarlığını 
yapan bir millet olduk. Bizim toprakları-
mızda nice kültürler, nice inançlar, nice me-
deniyetler bir arada barış içinde var oldular, 
birlikte huzur içinde yaşadılar, ortak bir 
kaderi gönülden paylaştılar. Bütün bu fark-
lılıkların zenginliğinden tarihin en önemli 
medeniyetlerinden biri zuhur etti. Üç kıta 
İstanbul’da birleşti ve bu büyük buluşma-
dan insanlık tarihine çok değerli tecrübeler 
miras kaldı. 

Değerli dostlar, sevgili sporcu kardeşlerim… 

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye’nin 
2020 Olimpiyat Oyunları’na bir kere daha 
aday olduğunu resmen açıkladık. Daha ön-
ceki adaylıklarımızdan istediğimiz sonucu 
alamamamıza rağmen bu hayalin peşinden 
gitmeye devam ediyoruz. Israrlıyız; çünkü 
biz meseleyi sadece olimpiyat oyunlarına 
ev sahipliği yapmak olarak görmüyoruz. Biz 
meseleyi Türkiye’nin son yıllarda temsilcisi 
olduğu barış, adalet ve özgürlük eksenli 
uluslararası duruşun bir devamı olarak gö-
rüyoruz. Bütün dünyaya buradan bir mesaj 
veriyoruz; gelin bu iki barış ve dostluk sem-
bolünü bir araya getirelim, buluşturalım di-
yoruz. Bu sinerjiyle İstanbul’dan dünyanın 
her köşesine barış ve dostluğun meşalesini 
taşıyalım diyoruz. 

Bize göre dünyada olimpiyatların en 
yakışacağı şehir tarihi ve bugünüyle 
İstanbul’dur, biz buna canı gönülden ina-
nıyoruz. Bu inancımızı da sadece duygu-
larımızın bir ifadesi olarak ortaya koymu-
yoruz. Çok somut, çok gerçekçi ve inanın 
olimpiyatları çok hak eden gerekçelerle de 
bu inancımızı destekliyoruz. Biliyorsunuz 
dünyada ağır bir ekonomik kriz bugün 
hala hüküm sürüyor. Pek çoğu gelişmiş 
ekonomilere sahip ülkeler krizin getirdiği 
olumsuz şartları en ağır biçimde yaşıyor. 
Bu tablo içinde ekonomik istikrarını sür-
dürerek büyümeye devam eden çok nadir 
birkaç ülke var, onların önde gelenlerin-
den biri de Türkiye… Olimpiyat oyunlarını 
düzenlemeye talip olan ülkelerin böyle 
istikrarlı bir ekonomik zemine sahip olma-
sı şart… Çünkü Olimpiyat Oyunları dün-
yanın en büyük spor organizasyonu… Çok 
büyük ölçekli yatırımları kısa zamanda 
yapıp bitirmek, bu organizasyonu sekteye 
uğratmamak gerekiyor. Biz hem hükümet 
olarak, hem devlet olarak, hem de 74 mil-
yon insanımızla biz bu işin altından rahat-
lıkla kalkarız diyoruz.

Bakınız ilk adaylık başvurusunun yapıldı-
ğı 2000 yılında elimizde neredeyse sadece 
maketler ve taslaklar vardı. Bugünse bir 
kısmı tamamlanmış ve kullanılmakta 
olan, bir kısmı da bitirilmek üzere olan 
dünya standartlarında birçok göz alıcı 
tesis var. Hatta gururla ifade edeyim ki, 
bazı tesislerimiz dünya standartlarının da 
üstündedir. Olimpiyat Stadımız gibi, TT 
Arena, Şükrü Saracoğlu gibi çok görkemli 
stadyumlarımız buna örnektir. Yine Sinan 
Erdem Spor Salonu buna bir örnektir. 2012 
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nı dü-
zenlemek için yaptırdığımız Ataköy’deki 
Atletizm Salonu yine bir başka örnektir. 
İçinde yüzme havuzları, veledromu, tenis 
kompleksleri ve diğer kısımlarıyla çok 
amaçlı bir olimpiyat parkı projesi yaptık, 
bunu da en kısa zamanda inşallah hayata 
geçireceğiz.

Değerli arkadaşlar, sporcu kardeşlerim… 

Olimpiyat adaylığımızı açıkladığımız 
törende de ifade ettim. İş sadece tesis yap-
makla da bitmiyor, bu tesislere yakışan bü-
yük uluslararası organizasyonları da bu te-
sislere taşıyacaksınız. Bakınız o konuda da 
Türkiye son yıllarda rüştünü ispatlamış ve 
dünyanın çok önemli spor organizasyon-
larından alnının akıyla çıkmıştır. Sadece 
İstanbul’da değil, Ankara’da da, İzmir’de 
de, Erzurum’da da, Trabzon’da da ve başka 
şehirlerimizde de bu organizasyonlar bü-
yük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
organizasyonların sadece bir kısmını alt 
alta yazınca bile ne kadar yoğun bir takvim 
ortaya çıktığı rahatlıkla görülebiliyor. 

Bakınız 2005 Yaz Dünya Üniversite 
Oyunları ve 2011 Dünya Kış Üniversite 
Oyunları var bu listede… Dünya Basketbol 
Şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpik 
Oyunları, Formula 1, Şampiyonlar Ligi 
finali ve UEFA Kupası finali var. Önü-
müzdeki ay İstanbul’da Dünya Güreş 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. 
WTA Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası 
üç yıl üst üste ülkemizde düzenlene-
cek. 2012 yılında Dünya Salon Atletizm 
Şampiyonası’nın heyecanı yine Türkiye’de 

yaşanacak. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şam-
piyonası, Dünya Golf Şampiyonası yine 
düzenleyeceğimiz organizasyonlar arasın-
da… 2013’te Akdeniz Oyunları, 2014’te 
Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası 
yine Türkiye’de yapılacak, burada organi-
ze edilecek. 

İşte bütün bu tesisler, bütün bu organi-
zasyonlar bizim olimpiyatlar için refe-
ransımızdır diyoruz. Ancak şunu da ifade 
edeyim ki bizim spora bakışımız, spor 
yatırımlarına atfettiğimiz önem sadece 
olimpiyatlara endeksli değil, olmayacak 
da… Bütün göstergeler ortada, bugün 
Türkiye spor alanında bir atılım gerçekleş-
tiriyor. Hükümet olarak bu anlayışımızın 
bir gereği olarak spor tesisleri için ayrılan 
kaynakları 2002 yılına göre 6 kat arttırmış 
durumdayız. Gençlik Spor Genel Müdür-
lüğümüzün bütçesi sadece 193 milyon 
lira idi, bugün 1 milyar lira seviyesindedir. 
Büyükşehirlerimizde belediyelerimizle 
ortak çalışarak bahçesi müsait olan her 
okulumuza bir kapalı spor salonu yapıyo-
ruz. Nüfusu 10 binin üzerinde olan her 
ilçemize bir kapalı spor salonu projesi baş-
lattık. İmkanlarölçüsünde Türkiye’nin her 
yerinde olimpik havuzlar yapıyoruz.2002 
yılına oranla bugün Türkiye’deki lisanslı 
sporcu sayısı yaklaşık olarak 10 kat artmış 
durumda... Uluslararası müsabakalarda 
kazanılan madalya sayısı 2002 yılında bin 
481 iken, 2010 yılında bu rakamı 2 bin 
549 madalyaya çıkardık.

2011 yılının başarı fotoğrafı ise zaten 
şu anda burada, her biri kendi alanında 
çok önemli başarılar kazanmış siz sevgili 
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sporcularımızın varlığıyla sergilenmiş 
oluyor. Daha dün bildiğiniz gibi voleybol-
da Yıldız Kızlar Milli Takımımız da Çin’i 
yenerek dünya şampiyonu oldu, hepimizi 
gururlandırdı. Buradan onları da kutluyor, 
emeği geçen herkese, özellikle de sporcu-
larımıza ülkemiz ve milletimiz adına şük-
ranlarımı sunuyorum. Bunlar Türkiye’nin 
başarılarıdır, 74 milyon insanımızı sevince 
boğan başarılardır. Ve elbette bunlar sizin 
başarılarınız ve Olimpiyat adaylığı yolun-
da temel güvencemiz de yine sizlersiniz. 

Bu ülkenin spordaki temsilcileri olarak 
biliyorum ki İstanbul 2020 hayali en az 
bizim kadar sizlere de aittir. Bu ideale en 
az bizler kadar sizler de sahip çıkıyorsu-
nuz, çıkacaksınız. Sizlere inanıyor, güve-
niyorum. Şundan hiç şüpheniz olmasın 
ki Türkiye’nin spora önem veren, spora 
yatırımı geleceğe yatırım olarak gören, her 
şeyden önce sporu çok seven bir hükümeti 
var. Bütün imkanlarımızla sporu ve siz sev-
gili sporcularımızı desteklemeye devam 
edeceğiz. Bu davete icabet ederek bizleri 
mutlu ettiniz, teşekkür ediyorum. Mille-
timize daha nice başarılar getirerek daha 
pek çok kez hepimizin gururu olacağınız-
dan da eminim. Sizlerin de, Türkiye’nin de 
yolu açık olsun.
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Değerli bakan arkadaşlarım, FİAT ’ın 
değerli CEO’su Türk Traktör’ün değerli 
yönetici ve çalışanları, saygıdeğer misa-
firler, Türk Traktörün 600 bininci trak-
törünü banttan indireceğimiz bu törende 
aranızda olmaktan büyük memnuniyet 

duyuyor, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bugüne kadar 90’ın üzerinde ülkeye ihra-
cat yapan Türk Traktör, yarım asırdır çift-
çimizin en yakın dostlarından biri olmaya 
devam ediyor. Türkiye’nin ilk üretici oto-

Ankara | 26 Eylül 2011 

Türk Traktör 600 Bininci 
Traktörün Banttan İndirim 

Töreni
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motiv şirketi olan Türk Traktör, yarım asır 
önce yıllık 1.000 adet üretim yaparken, 
bugün yıllık 35 bin rakamına ulaştığını öğ-
renmiş bulunuyoruz. Bu başarı öyküsünde 
emeği geçen herkesi yürekten kutluyo-
rum. Türkiye, büyük ve genç nüfusuyla, 
sürekli artan milli geliriyle dünyanın en 
önemli iç pazarlarından birine sahiptir. Bu 
özelliğimiz, Türkiye’de kurulu firmaların 
kendilerini geliştirmeleri, yenilemeleri, 
rekabet güçlerini artırmaları ve dış pazar 
paylarını artırmaları için de çok önemli 
bir fırsattır. Bugün Avrupa’nın en büyük 
10 üreticisinden biri olan Türk Traktör’ün, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel ola-
rak, önümüzdeki yıllarda çok daha üst 
sıralara çıkacağına inanıyorum. 

Şu hususu da özellikle ifade etmek isti-
yorum: Hükümet olarak, yerli ve yabancı 
yatırımcılar arasında kesinlikle bir ayrım 
gözetmiyor, her yatırımı, her üretimi, istih-
dam kapısı açan her işvereni aynı ölçüde 
sahipleniyoruz. Özellikle uzun yıllardır 
ülkemizde faaliyet yapan firmaları, artık 
kendi firmalarımız gibi görüyoruz. Türk 
Traktör’ü de sanki bir Türk-İtalyan ortaklı-
ğı gibi değil de yerli firmalarımızdan biriy-
miş gibi kabul ediyoruz.

Değerli dostlarım…

Dış politikada oldukça yoğun bir gündem 
yaşıyoruz. Önce Mısır, Tunus ve Libya’ya 
çok önemli ziyaretler gerçekleştirdim. Bu 
dost ve kardeş ülkelerdeki büyük değişim-
leri, Türkiye olarak çok yakından, büyük 
bir dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Bu 
ülkelerde yaşayan halkların özgürlükleri-

ne kavuşması, bu ülkelerde demokrasinin, 
hak ve adaletin daha fazla kök salması, böl-
gemizde oluşacak istikrar açısından son 
derece önemlidir. Dünyaya kapalı olanlar, 
bugün ne milletimize ne de dünyaya söy-
leyecek bir çift sözü olmayanlar bizi Arap 
ülkelerinde popülizm yapmakla eleştiri-
yorlar. Şunu herkesin bilmesi gerekir: Ne 
Türkiye Başbakanının ne de bu ülkenin 
popülizme ihtiyacı yoktur. Hiçbir zaman 
popülizme tenezzül etmedik hiçbir zaman 
da etmeyeceğiz. Türkiye, tarihin akış hızı-
na ve ritmine uygun adımlar atıyor. Tür-
kiye, kendi gelişme ve büyümesine paralel 
olarak dostluk çemberini de büyütüyor. 

Sesimizin bütün dünyada yankı bulması 
tesadüfi bir gelişme değildir. Bugün Tür-
kiye, dünyada yaşanan haksızlıklara ve 
zulümlere karşı dur diyebilen, müdahil 
olduğu her yerde barışın hakim olmasına 
katkı veren bir ülkedir. Kuzey Afrika zi-
yaretimden sonra, ABD’de yapılan Birleş-
miş Milletler görüşmelerine de katıldım. 
Orada birçok ülkenin devlet adamlarıyla, 
BM Genel Sekreteri sayın Ban Ki Moon, 
Sayın Obama ile ikili ve çok taraflı görüş-
meler yaptım. Yine Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptım, 
Türkiye’nin tezlerini, teklif lerini dünya 
liderleriyle paylaştım. Bu hafta içinde de 
Makedonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleş-
tireceğim.

Bizim dünyaya sırtımızı dönmek, içimize 
kapanmak gibi bir şansımız yok. Türkiye, 
2023 hedeflerine ulaşmak için, diplomasi 
faaliyetlerini de çok daha etkin bir seviye-
ye taşımak zorundadır. Son 9 yılda, komşu 
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ve çevre ülkelerle, Afrika ve Güney Ame-
rika gibi eskiden ihmal ettiğimiz coğraf-
yalarla ilişkilerimizi geliştirdik. Bütün bu 
çalışmalarımızın ihracatımızda yaşanan 
muazzam artışa da çok olumlu katkıları 
oldu. Zira biz diplomatik sahada adımlar 
atarken, dünyada barış ve istikrar orta-
mının oluşmasına katkı sağlarken, aynı 
zamanda iş dünyasına da yeni fırsat alan-
ları oluşturuyoruz. Bakın, sadece Mısır zi-
yaretimizde yüzden fazla firmamız, 1.200 
civarında Mısırlı işadamıyla 2 bine yakın 
iş görüşmesi gerçekleştirdi. İlerleyen gün-
lerde, Mısır ile Türkiye arasındaki vizeleri 
kaldırma seçeneği de masaya daha güçlü 
bir şekilde gelecek. İnanıyorum ki Mısır 
da vizeleri karşılıklı olarak kaldırdığımız 
ülkelerden biri olacak. 

İkili ve çok taraflı ilişkileri geliştirmezse-
niz, önyargıları kırmazsanız, vizeleri kal-
dırmazsanız, serbest ticaret anlaşmaları 
yapmazsanız, gerektiğinde tır şoförlerinin 
sorunlarıyla bile birebir ilgilenmezseniz, 
ne kadar kaliteli üretim yaparsanız yapın, 
yatırımları ve ticareti de istenen seviyeye 
taşıyamazsınız. Şunu memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki bugün Türkiye, dünyada 
dikkatle izlenen, takdir edilen, dostluğu 
ve işbirliği talep edilen bir ülke haline 
gelmiştir. Türkiye’nin bu kimliği, yıllık ih-
racatımızı 500 milyar dolara çıkarmamıza 
da elbette büyük katkı sağlayacaktır.

Değerli dostlarım…

Dünya ekonomisinin üstünde kara bulut-
lar dolaşıyor. Buna rağmen Türkiye, yatı-
rımcılar için en güvenilir limanlardan biri 

olmaya devam ediyor. Demokratik istikra-
rımız, ülkemizin saygınlığı ve itibarı güve-
nilir bir liman olmamızda birinci derecede 
önem taşıyor. Bu özelliklerimizi bütün dik-
katimizle korumaya, adalet ve hukuk te-
melinde ülkemizi geliştirmeye devam ede-
ceğiz. Geçen yıl, yüzde 9 oranında büyüyen 
Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 11.6 oranında, ikinci çeyreğinde ise 
yüzde 8.8 oranında büyümüştür. Böylece 
Türkiye, yılın ilk yarısında dünyada Çin ile 
birlikte en hızlı büyüyen iki ekonomiden 
biri olmuştur. Özellikle Avrupa ülkeleri 
için ciddi risk oluşturan bütçe açıklarında 
ve kamu borçlarında çok iyi durumdayız 
ve sürekli daha iyiye gidiyoruz. Bu yıl 
genel seçim olmasına rağmen, merkezi 
bütçemiz yılın ilk 8 ayında 2.1 milyar Lira 
fazla vermiştir. 

Sadece bu rakam bile, Türkiye’de ekonomi 
yönetiminin ne kadar sağlam ve güvenilir 
ellerde olduğunu ispat etmek için kafidir. 
Geçtiğimiz hafta içinde, farklı kredi dere-
celendirme kuruluşları, ABD, Fransa, İtal-
ya ve Yunanistan gibi ülkelerde çok sayıda 
bankanın kredi notunu düşürdü. Ancak 
Türkiye’de çok sağlam bir bankacılık sis-
temine sahibiz. Kriz döneminde, herhangi 
bir finans kuruluşuna kaynak aktarmak 
zorunda kalmayan tek OECD ülkesi 
Türkiye’dir. Yine geçtiğimiz hafta Standar-
dandPoors, Türkiye’nin TL cinsinden kredi 
notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkar-
dı. Biz böyle bir not artırımını zaten bekli-
yorduk. Hatta buna benzer kararların çok 
daha önce alınması gerektiğini düşünüyo-
ruz. StandardandPoors, bizim notumuzu 
artırdı; ancak biz kredi derecelendirme ku-
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ruluşlarına, not artırımında geç kaldıkları 
için düşük not vermeye devam ediyoruz.

Ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam 
ediyor, özel sektör yatırımlarıyla büyü-
meyi sürdürüyor.2002 yılında sadece 43 
milyar lira olan özel sektör yatırımları, 
2010 yılında 164 milyar liraya çıkmıştır. 
Özel sektörün bu yılın sadece ikinci çey-
reğinde yaptığı yatırım miktarı, 2002 yı-
lının tamamından 17 milyar lira fazladır. 
Hükümet olarak, özel sektör yatırımlarını 
nicelik ve nitelik olarak artırmaya büyük 
önem veriyoruz. Yeni dönemde, sektör 
ve işletme bazında gerçekleştireceğimiz 
mikro reformlara ağırlık vereceğiz ve 
rekabet gücümüzü artıracağız. Bu yılın 
başında uygulamaya başladığımız Sanayi 
Stratejisi ile Makine ve Otomotiv Sektör 
Stratejileri, mikro reformlara rehberlik 
edecektir. Bu strateji belgelerinin uy-
gulanmasıyla, üretim ve ihracatımızın 
içinde yüksek katma değerli ve ileri tek-
nolojili ürünlerin payını yüzde 20’lere 
çıkaracağız. Strateji belgelerinin uygulan-
masıyla farklı sektörlerin, hatta alt sek-
törlerin sorunlarına sipesifik çözümler 
üreteceğiz. Mesela makine sektörü stra-
teji belgesinde, traktör üreticilerimiz için 
önemli eylemler bulunuyor. 

Bu eylemlerden bir tanesini sizlerle pay-
laşmak isterim: 25 yaş ve üzeri traktörle-
rin hurdaya çıkarılması için bir çalışma 
yapacağız. Böylece hem traktör satışlarını 
artıracak, hem iş güvenliğini sağlayacak, 
hem de tarımsal üretimde verimliliği 
artırmış olacağız. Sanayi Stratejimizi ve 
sektörel stratejileri hazırlarken proaktif 

bir tutum içinde olduk. Mesela otomotiv 
strateji belgemiz, yeni nesil elektrikli 
araçların ülkemizde üretimi ve kullanı-
mıyla ilgili önemli eylemler içermektedir. 
Yine yerli bir otomobil markası oluştur-
mak, otomotiv stratejimizin önemli he-
deflerinden birisidir. 

Değerli konuklar…

Türkiye, hemen her sektör için olduğu 
gibi, otomotiv sektörü için de çok önemli 
bir cazibe merkezidir. Sizlerle bazı rakam-
ları paylaşmak isterim: 2002’de sadece 8 
bin traktör satılan ülkemizde, bu yılın sa-
dece ilk yarısında 30 binden fazla traktör 
satılmıştır. Tarım gelişiyor, insanımızın 
alım gücü yükseliyor, dolayısıyla traktör 
satışları da artıyor. 2003-2010 dönemin-
de tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız 
2 kattan fazla bir artış gösterdi. 2023 yı-
lına kadar 8.5 milyon hektar alanı daha 
sulamaya açacak ve tarımsal ekonomik 
büyüklükte dünyada ilk 5 içine gireceğiz. 
Bu gelişmeler, doğal olarak traktör satış-
larının da daha fazla artmasına neden 
olacaktır. 

Yalnız, burada çiftçilerimizi ilgilendiren 
bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. 
Bakınız, Anadolu’da bazı köylerimizde 
köy arazisinin on misline, yirmi misline 
yetecek sayıda traktör bulunuyor. Her 
kapıda çalışmayan bir traktör olması is-
raftır, doğru değildir. Aslolan kapıya geti-
rilen traktörün arazide maksimum verim 
alacak şekilde kullanılmasıdır. Krediyle 
traktör alıp onu da arazide çalıştırmadan 
kapının önüne bağlamak doğru değildir. 
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Değerli arkadaşlar…

2002 yılında 91 binle sınırlı kalan otomo-
bil satışlarının bu yıl 600 bini aşmasını 
bekliyoruz. Otomobil satışlarındaki bu ar-
tışın da devam edeceğini ve kısa süre için-
de yıllık 1 milyon rakamına ulaşacağını 
tahmin ediyoruz. Ve diyorum ki; bu kadar 
dinamik bir iç pazara artık yerli bir otomo-
bil yakışır. Yarım asırdan fazla süredir fa-
aliyette bulunduğumuz bu sektörde, artık 
kendimize özgü bir model oluşturmanın 
zamanı gelmiştir. Türkiye, otomobil üreti-
mi için gerekli bilgi, tecrübe ve teknolojiye 
çok uzun yıllardan bu yana zaten sahip-
tir. Son yıllarda oluşan güven ve istikrar 
ortamıyla birlikte, bu iş artık ekonomik 
açıdan da karlı bir hale gelmiştir. Otomotiv 
Sanayicileri Derneğimiz, bu konuyla ilgili 
hazırladıkları raporu, önümüzdeki günler-
de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımla 
paylaşacaklar. Sektörle bir araya gelerek, 
sorunları ve sorunları nasıl aşacağımızı 
birlikte belirleyerek, artık yerli otomobil 
markasını oluşturacağız. Yeter ki bu işin 
neden olmayacağından ziyade nasıl olaca-
ğına odaklanalım. 

Her zaman ve her ortamda hayallere tuzak 
kuranlar, heyecanları baltalayanlar, fikir-
leri sabote edenler, umutsuzluk tohumları 
saçanlar ve karamsarlığı öne çıkaranlar 
olacaktır. Ben ülkemizi ve dünyayı iyi oku-
yan, geleceği doğru tahmin eden, toplu-
mun hislerini iyi koklayan iş adamlarımı-
zın bu işe gönül vereceğini düşünüyorum. 
Hem siyasiler hem de işadamlarımız için, 
yerli bir otomobil markası oluşturmanın, 
topluma karşı da bir borç olduğuna inanı-

yorum. Bu ülkede elbet bu işe soyunacak 
bir yiğit, bir babayiğit vardır. Biz hükümet 
olarak, bu konuda gereken her türlü deste-
ği sağlayacağız. Eminim ki bundan yarım 
asır önce, bu ülkede traktör fabrikası ku-
rulduğunda da, bu iş olmaz diyenler çık-
mıştır. İşte büyük girişimciler, bu iş olmaz 
diyenlerin arasında, bu iş olur diyebilen-
lerdir. Türkiye’nin büyük iç pazarı, sadece 
yerli otomobil için değil, yabancı firmalar 
için de önemli bir fırsattır. Türkiye’nin 
özellikle bölgemizde sürekli artan itibarı 
da bu fırsatı çeşitlendirmektedir. Sadece 
yerli otomobile değil, yabancı firmaların 
ülkemizde yeni modeller üretmelerine de 
büyük önem veriyoruz. 

Bu vesileyle, FİAT yöneticilerine de bir 
çağrı yapmak istiyorum. FİAT, şu an 
Türkiye’de binek otomobil olarak sadece 
Linea’yı üretiyor. Ben FİAT’ın Türkiye’de 
daha başka modeller üretmesinin de, hem 
FİAT için hem de Türkiye için çok doğru 
bir adım olacağını düşünüyorum. Bugüne 
kadar Türkiye’de üretilen hiçbir otomo-
bilin geri çağrılmadığını da hatırlatmak 
istiyorum. Konuşmamın sonunda, 600 bi-
ninci traktörün tüm Türk Traktör ailesine 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Kaliteli üretim yapmamızda büyük payı 
olan mühendislerimize, teknisyenlerimize 
ve işçi kardeşlerimize de bilhassa teşekkür 
ediyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlı-
yorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Partimizin kuruluşunun 10’uncu yıl etkin-
likleri kapsamında oluşturulan bu Hatıra 
Ormanının hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün burada dikeceğimiz 150 fidanla bir-
likte, 150 dönümlük alanda 15 bin ağaçtan 
oluşan bir Hatıra Ormanını Ankara’ya ka-

zandırmış olacağız. Bu vesileyle, fidanların 
dikiminde, bakımında, muhafazasında 
emeği geçen tüm arkadaşlarımı da kutlu-
yorum.

10 yıl önce, 14 Ağustos 2001’de AK Parti’yi 
kurarken, aslında bir fidanı toprakla bu-
luşturmanın heyecanı ve coşkusu içindey-
dik. O gün, toprakla buluşturduğumuz o 

Ankara | 11 Kasım 2011 

AK Parti 10. Yıl Hatıra Ormanı ve 
Fidan Dikim Töreni
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fidanın, kök salacağını, dal budak salacağı-
nı, asırlık bir çınar gibi Türkiye ile bütün-
leşeceğine inanıyor, hissediyorduk. Tıpkı 
bir fidan gibi, AK Parti’yi de aşkla, sevgiyle, 
muhabbetle büyüttük ve bugünlere ulaş-
tırdık. Türkiye’nin en genç partilerinden 
biri olan AK Parti, nispeten kısa bir zaman 
zarfında, 10 yılda, adeta asırlık bir çınar 
gibi, ülkemizin her yanında kök saldı. 

Zira biz, o fidanı, alelade bir toprak parça-
sına değil, aslında yüzlerce, binlerce yıllık 
bir medeniyet toprağının bereketli zemini 
üzerine diktiğimizin de bilincindeydik. Bir 
yandan köklerimizle tarihimizin, kültür 
ve medeniyetimizin mirasına tutunurken, 
bir yandan da istikbale kollarımızı açtık. 
Fidan ve çınar, bizim kadim medeniyeti-
mizde, özellikle devlet geleneğimizde yer 
alan iki önemli semboldür. Osmanlı Cihan 
Devleti, daha müşahhas hale gelmeden, 
Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edebali’nin 
rüyasında şekillenmişti. Şeyh Edebali, 
rüyasında, Osman Gazi’nin göğsünden 
bir fidanın fışkırdığını, o fidanın bir çı-
nara dönüştüğünü, çınarın dallarının da, 
Fırat’tan Nil Nehri’ne, Dicle’den Tuna’ya 
kadar geniş bir coğrafyaya uzandığını müj-
delemişti. Gerçekten de Osmanlı çınarı, 
Söğüt’ten yola çıkarak, 3 kıtada muhteşem 
bir merhamet medeniyetine dönüşmüştü.

Üstad Cemil Meriç, “Ağaç, kökleriyle ya-
şar” diyor… Köksüz bir ağacın da, köksüz 
bir milletin de ayakta kalabilmesi, yaşa-
yabilmesi mümkün değildir. İşte biz de 
bu anlayışla hareket ediyor, geçmişten 
aldığımız ilhamla, geleceği şekillendirme-
nin mücadelesini veriyoruz. 10 yıl önce 

milletimize hizmet için çıktığımız yolda, 
Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kayde-
derek, tarihi seviyede başarıları ülkemize 
yaşatarak bugünlere ulaştık. Biz, 780 bin 
kilometrekare vatan toprağının her karışı-
nı kendi evimizin bir parçası kabul ediyor, 
74 milyon insanımızın her birini kardeş 
bilerek bu yolda yürüyoruz. İktidarlarımız 
sürecince ortaya koyduğumuz her projede, 
ürettiğimiz her hizmette işte bu anlayışla 
hareket ettik. İnşallah 12 Haziran seçim-
lerinin ardından, çıraklık ve kalfalık döne-
mini geride bırakmış olmanın güveniyle, 
ustalık eserlerimizi üreteceğiz, nitekim 
üretmeye de başladık. 

Bakınız; bugün, bu törenin ardından, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığımızın yapımını 
tamamladığı tam 111 farklı eserin toplu 
açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün, yani 
11 Kasım 2011’de, 111 büyük yatırımı 
ülkemizle, milletimizle, şehirlerimizle bu-
luşturuyoruz. 5’i baraj, 48’i hidroelektrik 
santrali olmak üzere 8 milyar 365 milyon 
Liralık bir yatırımı toplu halde hizmete 
açıyoruz. Bugün resmi olarak açılışını 
yapacağımız hizmetler arasında, 6 kent 
ormanı ve 6 milli park da bulunuyor. Yani, 
bir yandan suyu enerjiye çeviriyor, bir 
yandan kurak toprakları suyla buluşturu-
yor, bir yandan da orman varlığımızı, yeşil 
varlığımızı katlayarak artırıyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu topraklar, bizim topraklarımız… Bu va-
tan, bizim vatanımız… Biz, bu toprakları, 
şehitlerimizden, gazilerimizden, yüzlerce 
yıldır bu topraklar için fedakârlık göster-



245

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

miş kahramanlarımızdan miras emanet 
aldık. Vakit tamam olunca da, biz, bu 
emaneti sonraki nesillere devredeceğiz. 
Açıkçası, özellikle Orta Anadolu’da, Anka-
ra ve civarında, geçmişte ormanlarla kaplı 
olduğunu bildiğimiz tüm bu araziler, bu-
gün ciddi bir kuraklık ve çoraklık içinde. 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, bir sin-
cabın daldan dala atlayarak Anadolu’nun 
bir ucundan diğerine gidebileceğini söyler. 
Hemen şurada, yanı başımızda yapılmış 
olan Ankara Savaşı’nda, Timur’un ordula-
rını orman içinde sakladığı rivayet edilir. 

Ama bugün, işte burada, Bağlum’ da da 
gördüğümüz gibi, o ormanlardan, o ağaç-
lardan ne yazık ki eser kalmadı. Diyorum 
ki; biz, çocuklarımıza bu toprakları böyle 
kurak şekilde miras bırakmayalım. Biz, 
elimizden geldiği kadar ağaçlandıralım, 
onlar da bunu devam ettirsin ve bu top-
rakları yeniden yeşille, yeniden bereketle 
buluşturalım. Bizim medeniyetimiz, “ya-
rın kıyamet kopacağını bilsen de, elindeki 
fidanı toprağa dik” tavsiyesini yapan bir 
medeniyettir. Gelin, medeniyetimizin çağ-
rısına kulak verelim ve bu dağları yeniden 
yeşille buluşturalım. Biz, AK Parti olarak, 
burada sembolik bir hatıra ormanı oluş-
turduk… İnşallah bu orman büyüyecek, 
gürleşecek ve gelecek nesillere çok anlamlı 
bir miras olarak devredilecek.

Ben bir kez daha, böyle anlamlı bir etkin-
liği yürüttükleri için, AK Parti Sosyal İşler 
Başkanlığımıza, Genel Başkan Yardımcı-
mız Sayın Nükhet Hotar’a, emeği geçen 
tüm yol arkadaşlarıma bir kez daha teşek-
kür ediyorum. AK Parti Hatıra Ormanı’nın 

hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor; Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal 
Yardım Programı toplantısının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Aile ve sosyal 

Politikalar Bakanlığımıza, Sosyal Yardım-
lar Genel Müdürlüğümüze, Boğaziçi Üni-
versitemize; bu projenin yürütülmesinde, 
sonuçlandırılmasında ve programın şekil-
lenmesinde emeği geçen herkese yürekten 
şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Aile ve 

Ankara | 16 Kasım 2011 

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin 
Sosyal Yardım Programı 

Toplantısı
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Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Sayın Ba-
kan ve ekibine, Türkiye genelinde, eşi vefat 
etmiş, yoksul ve yoksun hanım kardeşleri-
mizi tespit ettikleri, onların ihtiyaçlarına 
yönelik böyle bir çalışma başlattıkları için 
özellikle teşekkür ediyorum.

Biraz önce yapılan araştırmanın sonuçla-
rını gördük. Türkiye genelinde, eşi vefat 
etmiş hanım kardeşlerimizden yaklaşık 
150 bininin gelir yoksulluğu içinde oldu-
ğu bu araştırmayla niceliksel olarak daha 
da netleşmiş oldu. Ayrıca, bu hanım kar-
deşlerimizin kısa, orta ve uzun vadedeki 
ihtiyaçları, beklentileri, talepleri de yine 
bu araştırmayla daha belirgin hale geldi. 
Tabii, manzaranın ortaya çıkmasıyla, net-
leşmesiyle her şey bitmiyor… Biz, önce 
sorunun teşhisini yaptık ve şimdi artık so-
runun tedavisi aşamasına geçiyoruz. Yaptı-
ğımız kapsamlı araştırmanın sonuçlarına 
göre, Türkiye genelinde eşi vefat etmiş 
hanımlara yardım etmek amacıyla bir dizi 
çalışmayı derhal başlattık. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla, Sağlık 
Bakanlığı’yla, TOKİ ve Türkiye Barolar 
Birliği’yle istişareler yaptı, ortak çalış-
malar yürüttü. Şimdi, 2012 yılı başından 
itibaren, bu hanım kardeşlerimizin gıda 
yardımlarından düzenli olarak faydalan-
malarını sağlayacağız. TOKİ’nin inşa ettiği 
alt gelir grubu ve yoksul konutlarında, eşi 
vefat etmiş ihtiyaç sahibi hanım kardeşle-
rimize öncelik verilmesini aynı şekilde he-
deflerimiz arasına alıyoruz. Şartlı Eğitim 
Yardımından yine bu kardeşlerimizin ön-

celikli olarak faydalanmasını sağlayacağız. 
İstihdam ve meslek edindirme kurslarında 
aynı şekilde bir öncelik sağlanacak. 

Bu hanım kardeşlerimizin, eğer çocukları 
varsa, çocuklarının eğitim burslarından, 
yurt hizmetlerinden yararlanmasında da 
yine pozitif bir ayrımcılık uygulanacak. 
Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafın-
dan bu hanım kardeşlerimize hukuki ve 
psikolojik destek de sağlanacak. İlgili tüm 
kurumlarla koordinasyon içinde, son de-
rece modern bir altyapıyla, bu 150 bin ha-
nım kardeşimize inşallah ulaşacak ve onla-
ra, yalnız olmadıklarını hissettireceğiz.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… 
Kadın, bir toplumun adeta aynasıdır. Top-
lum, kadınla değişir, kadınla dönüşür. Ka-
dınların değişimi ve dönüşümü eğer olum-
suz yöndeyse, biliniz ki o toplum uçuruma 
doğru yol almaktadır. Kadınların değişimi 
olumlu yöndeyse, biliniz ki o toplum için 
de ufuk aydınlıktır ve ümit vericidir. Zira 
çocuğu şekillendiren kadındır, yani an-
nedir. Erkeği şekillendiren kadındır, yani 
eştir. Kadınların ikinci sınıf haklara sahip 
olduğu, ötelendiği, itildiği, örselendiği bir 
toplumun, refaha, huzura, barışa, kardeşli-
ğe ulaşabilmesi asla mümkün olamaz. 

Ben şunu da gönül rahatlığı içinde söylüyo-
rum… AK Parti Hükümetleri döneminde, 
kadınların hakları ve statüleri noktasında 
devrim niteliğinde reformlar gerçekleş-
tirdik. Eşit işe eşit ücretten doğum iznine, 
istihdamda öncelikten eğitime, şiddetle 
mücadeleden sosyal haklara kadar çok ge-
niş bir yelpazede hanım kardeşlerimiz için 



Recep Tayyip ERDOĞAN

248

devrim niteliğinde uygulamaları hayata 
geçirdik. İşte en son, 12 Eylül Halkoylama-
sında, kadınlara pozitif ayrımcılık sağla-
yan, kadınlara avantaj sağlayan yasaların 
eşitlik ilkesine aykırılığını ortadan kaldı-
ran bir hükmü de getirdik.

Bakın değerli arkadaşlarım… Bir sorunu 
görmüyor olmak, o sorunu ortadan kaldır-
mıyor. Birilerinin, sorunlarını dile getir-
miyor olması, ortada bir sorun olmadığı 
anlamına kesinlikle gelmez. Bizim, toplum 
olarak, bu noktayı özellikle sorgulamamız 
gerekiyor. Sadece bizim değil, tüm dünya-
nın, dünya kadın hareketinin de bunu sor-
gulaması gerekiyor. Zira öyle kadınlar var 
ki, yaşadıklarını, maruz kaldıkları haksız-
lık, eşitsizlik ve şiddeti kimseyle paylaşamı-
yorlar. Öyle kadınlar var ki, hani kelimenin 
tam anlamıyla, bağırlarına taş basıyor, kan 
kusuyor, ama kol kırılsın, yen içinde kalsın, 
aile içinde kalsın diyorlar. 

Yoksulluğunu gizleyen kadınlar var. Her 
gün eşinden, kardeşlerinden, babasından 
dayak yiyen, şiddet gören ama bunu ifade 
edemeyen kadınlar var. İşyerlerinde ezilen, 
ötelenen, ruhu incitilen kadınlar var. İşte 
biz, gidip o kadınları bulmak zorundayız, 
böyle bir sorumluluğun, böyle bir vazife-
nin ağırlığı altındayız. Bakanlık kurarsı-
nız… Genel Müdürlükler ihdas edersiniz… 
Çeşitli haklar sağlarsınız… Ama masanın 
arkasında oturur da, insanların size gel-
mesini beklerseniz, yaptıklarınızın hiçbir 
anlamı, hiçbir önemi kalmaz. İşte biz, her 
türlü sosyal politikamızda, insanların gelip 
bizi bulmasını beklemiyor, gidip biz muh-
taçları bulmak için mücadele veriyoruz. 

Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nımıza gerçekten samimi teşekkürlerimi 
iletmek durumundayım… Gerek milletve-
killiği döneminde, gerek partimizin kadın 
kolları başkanlığı döneminde, gerekse şim-
di Bakanlık görevinde, beklemeyi değil, 
gidip bulmayı, bulup çare üretmeyi ken-
disine dert edinmiş, ekibini de bu şekilde 
motive etmiş bir arkadaşımız var.

Bakın Van Depremi nedeniyle, deprem 
günü ve geçtiğimiz Cumartesi günü olmak 
üzere iki kez Van’a gittim ve çalışmaları ye-
rinde inceledim… Şunu gerçekten büyük 
bir gururla ifade ediyorum: O çadırlarda-
ki, o sokaklardaki her bir hanım karde-
şimizin, tam bir vakar içinde, boynunu 
bükerek, şikâyet etmek yerine şükrettiğini 
gördüm. İnanın, bu milletin bir ferdi oldu-
ğum için, Anadolu’nun yürekli kadınlarıy-
la aynı havayı teneffüs ettiğim için iftihar 
ettim ve Rabbime şükrettim. İşte bu tavır, 
bizim sorumluluğumuzu katlayarak artırı-
yor. O boynu bükük hanım kardeşlerimize 
el uzatmak, bizim için her zamankinden 
çok daha fazla ehemmiyet arz ediyor. Biz 
de bunu yapmak için, sorumluluğumuzu 
yerine getirmek için, var gücümüzle ça-
lışıyor, o hüzünlü, kederli, boynu bükük 
Anadolu kadınını gülümsetebilmek için 
sınırları zorlayarak, imkânları zorlayarak 
yardım elimizi oraya uzatıyoruz.

Bizim, sosyal devlet anlayışımızın teme-
linde de işte bu anlayış, bu felsefe yatıyor. 
Biz istiyoruz ki, devlet denildiğinde akla 
yol gelsin, hastane gelsin, okul gelsin. Biz 
istiyoruz ki, devlet denildiğinde akla ada-
let gelsin, emniyet gelsin, sıcak bir yuva, 
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sağlıklı bir konut gelsin. Biz istiyoruz 
ki, vatandaş, nerede bu devlet demesin, 
devlet, gitsin anında ihtiyaç sahibi vatan-
daşını bulsun. Yine istiyoruz ki, devlet de-
nildiğinde, devletin şefkat eli, gülümseyen 
yüzü, sarıp sarmalayan, kucaklayan sıcak-
lığı akla gelsin.

9 yıldır işte anayasada adeta unutulan sos-
yal devlet ilkesini somut, müşahhas biçim-
de hayata geçirmek için çok yoğun gayret 
içinde olduk. Kömür yardımıyla, şartlı 
nakit transferiyle, doğrudan nakit yardım-
larla, gıda yardımlarıyla vatandaşımızın 
yanında olduk. Ekonomideki büyümeyi, 
çalışanların olduğu kadar, emeklilerin, 
malullerin, yaşlıların ücretlerine, öğrenci-
lerin burs ve kredilerine yansıttık. Eğitim-
de her türlü mazereti ortadan kaldırdık. 
Yurtlarla, burslarla, ücretsiz kitaplarla, 
anneye ödenen paralarla, yeni derslik, yeni 
okul ve üniversitelerle vatandaşımızın 
yaygın ve kaliteli eğitim almasını sağladık. 
Sağlıkta aynı şekilde yaygın ve kaliteli hiz-
meti yurdun her köşesine ulaştırdık. 

Sadece ekonomik olarak değil, zihnen de 
ülkenin, toplumun değişmesi için gereken 
tedbirleri aldık, gereken düzenlemeleri 
yaptık. Eğitimli, sağlıklı bir nesil inşa eder-
ken, annelerin de, eşlerin de eğitimli, sağ-
lıklı, huzurlu olması için atılması gereken 
hiçbir adımdan kaçınmadık. Bizim attığı-
mız tüm bu adımlar, adeta bir kartopu gibi 
büyüyecek ve bundan 10 yıl, 20 yıl sonra 
bambaşka bir neslin inşallah oluşması-
nı sağlayacak. Yani kadınlar değişecek, 
imkânlara ve haklara kavuşacak; bunu 
çocuklarına yansıtacak ve yarının nesilleri 

inşallah bugünden çok daha az sorunlu bir 
ülkede yaşamlarını sürdürecekler. Bunu 
temin etmek, bunu tesis etmek için de, 9 
yıldır olduğu gibi bundan sonra da hizmet-
ten, hizmetkârlıktan hiç kaçınmayacak, 
millet için eser üretmeye kararlılıkla de-
vam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bu toplantı vesilesiyle, geçtiğimiz hafta-
lar içinde şahit olduğumuz iki ayrı kadın 
profilini de sizlerle paylaşmak istiyorum… 
Biliyorsunuz son günlerde, BDP’li millet-
vekillerinin, özellikle de kadın milletve-
killerinin, terörist cenazelerini istismar 
noktasında ciddi tahrik eylemlerinin içine 
girdiklerini görüyoruz. BDP milletvekil-
leri, kendileri safahat içinde yaşarken, 
gencecik insanları, hatta 14-15 yaşındaki 
çocukları dahi dağa gitmeye, terörist olma-
ya, can almaya teşvik ediyorlar. Terörist 
cenazesinde boy gösteren o kadın milletve-
killerinin, maalesef, ağlayan, ağıtlar yakan 
anneleri istismar edecek kadar kalpleri taş 
haline gelmiş. 

Bir mağarada işkenceyle öldürülen 5 
kadın militanı görmezden, duymazdan 
geliyorlar. Ama canlı bomba olup masum 
insanları havaya uçurmayı, üzerine bomba 
bağlayıp gemi kaçırmayı marifet gibi su-
nacak kadar canileşiyorlar. 6-7 yaşındaki 
çocukların eline taş veren, 12-13 yaşındaki 
çocukların eline Molotof kokteyli tutuştu-
ran bu taş kalpliler, göz yumdukları, mü-
samaha gösterdikleri, hatta sırtını sıvazla-
dıkları terörle, akan kana ortak oluyorlar. 
Diğer yandan, 2 hafta önce, Bingöl’de yü-
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rekleri dağlayan bir başka hadise yaşandı. 
Bir militan, Bingöl’de, bayram alışverişine 
çıkan kalabalığın arasında üzerindeki 
bombayı patlatmak istedi. 3 Çocuğuyla 
bayram alışverişine çıkan Merhum Hatice 
Belgin kardeşimiz, canlı bombayı fark etti 
ve yanındaki 3 çocuğunu korumak için o 
canlı bombanın üzerine atladı. Ne yazık 
ki, Hatice kardeşimizi ve bir vatandaşımızı 
orada kaybettik. Hatice kardeşimizin 3 ço-
cuğu da patlamadan dolayı yaralandı. 

Biz, annelik duygusunun ne olduğunu an-
layamayız… Ama işte bu hadiseyi görünce, 
anneliğin ne kadar kutsal ve ne kadar ula-
şılamaz bir mertebe olduğunu da çok iyi 
idrak ediyoruz. 3 çocuğunun gözü önünde, 
çocuklarını korumak için canını feda eden 
bu anne, işte bu ülkenin, bu toprakların ve 
bizim kadim kardeşliğimizin asla unutul-
mayacak bir abidesidir. Hatice Belgin, bu 
toprakların yetiştirdiği sayısız kahraman 
kadından, sayısız kahraman anadan bir 
tanesidir.

Bu toprakların ismi Anadolu’dur sevgili 
kardeşlerim… Bu topraklarda nifak yeşer-
mez. Bu topraklarda fitne kendisine zemin 
bulamaz. Bu topraklarda, kadın da olsa, 
taş kalpli canilerin tahrikleri asla alıcı 
bulamaz. Ama bu topraklarda, annelik yü-
reğini, annelik şefkatini, annelik onurunu 
kahramanca sergileyenler asla unutulmaz. 
Eğer, cennet annelerin ayakları altındadır 
sözünü anlamayanlar, yeterince anlama-
yanlar varsa, işte gitsinler, merhum Hatice 
kardeşime baksınlar, annelerine baksınlar 
ve sonra da o annelerin ayaklarının altın-
dan doyasıya öpsünler. 

Bizim bu topraklardaki kardeşliğimiz, işte 
o annelerin bir eseridir. Bu topraklardaki 
asalet, hiç ama hiç şüpheniz olmasın, an-
nelerin bize mirasıdır. Bu topraklardaki 
uhuvvet, dayanışma, paylaşma, tüm an-
nelerin bize hediyesidir. İşte onun için, 
anneleri ağlatmayacağız. Annelerin ağla-
masına, daha fazla ağlamasına inşallah 
müsaade etmeyeceğiz. Annelerin, annelik 
ruhunu taşıyan tüm kadınların, tüm ha-
nım kardeşlerimizin üzülmesine, boyun-
larının bükülmesine, aç açıkta kalmasına, 
yoksul ve yoksun olmasına rıza gösterme-
yeceğiz.

Bugün yapılan işte bu toplantı da, ben 
inanıyorum ki, Türkiye genelinde ihti-
yaç sahibi 150 bin hanım kardeşimizin 
gönlüne ferahlık verecek, yüreklerini 
aydınlatacaktır. Bir kez daha, bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen kurum ve 
şahıslara teşekkür ediyorum. Katkı veren 
tüm arkadaşlarıma, Sayın Bakanımıza, 
ekibine, akademisyenlere, uzmanlara 
şükranlarımı sunuyorum. Eşini kaybetmiş 
hanım kardeşlerimize, yalnız değilsiniz di-
yor, yapılan yardımları, verilen destekleri 
analarının ak sütü kadar hak ettiklerini 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım, değerli hanıme-
fendiler, değerli beyefendiler, sevgili genç-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugünden 
itibaren, 5 gün boyunca yapılacak kura çe-
kimlerinde, yaşayacakları evleri belirlene-

cek hak sahiplerini şimdiden tebrik ediyo-
rum. Allah, hayırlı etsin. İnşallah, artık bu 
yeni konutlarınızda ağız tadıyla, sağlıkla, 
saadetle geçireceğiniz, mutlu ve huzurlu 
bir hayatı Allah hepinize, hepimize nasip 
etsin diyorum. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı, yani TOKİ’ye, Ankara 

Ankara | 20 Ocak 2012 

Kuzey Ankara Girişi Kentsel 
Dönüşüm Projesi Hak 

Sahiplerinin Kura Çekim Töreni
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Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, bu 
dev projede, bu Türkiye’nin en büyük 
kentsel dönüşüm projesinde emeği olan, 
alın teri olan tüm kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Bize güvendikleri için, TOKİ’ye, 
Büyükşehir Belediyemize güvendikleri, 
inandıkları için; bugün de bunun karşılığı-
nı aldıkları, bu heyecanı yaşadıkları ve ya-
şattıkları için tüm hak sahibi kardeşlerime 
ayrıca teşekkür ediyorum, onları ayrıca 
kutluyorum. 

Bugün, Türkiye genelinde ilk ve orta 
öğretimdeki öğrenci yavrularımız da ilk 
dönem sonu karnelerini alıyorlar. Tüm öğ-
rencilerimizi de buradan tebrik ediyorum. 
Başarılı öğrencilerin başarılarını devam 
ettirmesini, karnesinde kırıkları olan öğ-
rencilerin de, ikinci dönemde bunu telafi 
etmelerini önemle rica ediyor; yarıyıl tati-
linin mutlu, huzurlu geçmesini diliyorum. 

Sevgili Ankaralılar…

Dün, Hakkâri’de, sokak ortasında patla-
tılan bir bomba nedeniyle, maalesef, 21 
yaşında bir öğrenci kardeşimiz, Zeki Yeşil 
kardeşimiz hayatını kaybetti. 3 güvenlik 
görevlisi ve 24 sivil vatandaşımız da yara-
landı. Hayatını kaybeden zeki kardeşimi-
zin babasını, Faysal Yeşil’i telefonla aradım 
ve başsağlığı mesajımı ilettim. Buradan bir 
kez daha, hayatını kaybeden kardeşimize 
Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil 
şifalar temenni ediyorum. Bu saldırı, terör 
örgütünün nasıl bir gözü dönmüşlük için-
de olduğunu, masum, sivil vatandaşlara, 
çocuklara, gençlere, kadınlara nasıl insaf-
sızca kastettiğini bir kez daha gözler önüne 

serdi. Akşamın o kalabalığında, kışın o 
soğuğunda, işinden evine giden insanların 
arasında bomba patlatan alçakça zihniyeti 
de bir kez daha lanetliyor, bu zihniyeti mil-
letimin takdirine havale ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Evet… Bugün, Ankara’da, Türkiye’nin en bü-
yük kentsel dönüşüm projelerinden birinin 
önemli bir etabını artık geride bırakıyoruz. 
Bizzat ilgilendiğim, bizzat takip ettiğim, sık 
sık da ziyaret ederek çalışmaları yerinde 
incelediğim bu proje, sadece Türkiye’ye 
değil, tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Bu 
proje, tüm dünyada gıptayla, ilgiyle izleni-
yor ve benzeri projeler arasında farklılığını 
ortaya koyarak ödüllere layık görülüyor. 
Dile kolay… Tam 7.5 milyon metrekarelik 
bir alanda biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. 
2005 yılında, 4 milyon metrekarelik 1’inci 
etaba başladık. Kamulaştırma sürecini hız-
la tamamladık ve şu anda kamulaştırmada, 
bu birinci etapta yüzde 99 oranına ulaştık. 
2005 Temmuz – 2006 Aralık döneminde, 
yani bir buçuk yıllık bir süre zarfında, 
burada 6 bin 500 gecekondunun yıkımını 
gerçekleştirdik. Bu gecekondularda yaşa-
yan 30 bin kişinin tahliye çalışmalarını 
tamamladık. Sağolsunlar, burada oturan 
vatandaşlarımız zorluk çıkarmadılar… 
Karşılıklı anlayış dairesinde, sulh ile, uzlaş-
mayla, diyalogla süreci ilerlettik ve işte bu 
aşamaya getirdik. 

Proje kapsamında toplam 8 bin 152 konut 
inşa edeceğiz. Bu konutlardan şu anda 3 bin 
436 tanesi tamamlanmış durumda. 4 bin 
716 konutun da inşası devam ediyor. Yine, 
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konutlarla birlikte, 2 tanesi 32 derslikli, 1 
tanesi 24 derslikli 3 ilkokul; 1 anaokulu ve 
3 ticaret merkezinin de inşaatları tamam-
landı. Bu büyük projeye finansman sağla-
mak üzere, Havaalanı yolu kenarına, villa, 
dubleks konut, apartman ve teras evlerden 
oluşan, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine, 
mahalle yapısına uygun toplam 925 konu-
tun da yapımına başladık. 

Sevgili kardeşlerim…

Bu devasa boyuttaki proje tamamlandığın-
da, toplamda 9 bin 77 yeni konut üretmiş 
olacağız. Tamamlananlara ek olarak, 5 il-
köğretim okulu, 2 lise, 5 ticaret merkezi, 2 
anaokulu, 1 sağlık ocağı, 5 cami yine bu böl-
gede halkımızın hizmetine girmiş olacak. 
Buraya, 2 imam hatip lisesi ve 1 endüstri 
meslek lisesi yapılması için de talimatı 
verdim, arkadaşlarımız proje üzerinde çalı-
şıyor, inşallah onların da yapımına başlana-
cak. Bu bölgenin ihtiyacını karşılamak üze-
re, iki adet, 5 bin kişilik camiyi de buraya 
kazandıracağız. Suni göller, göletler, resto-
ranlar, tanıtım ve sergi salonları, spor tesis-
leri, nikâh salonları, kültür merkezleriyle, 
Ankara içinde adeta yeni bir Ankara’yı, An-
kara içinde yeni bir şehri imar etmiş, inşa 
etmiş olacağız. Bitmedi… Protokol yolunda, 
yani Havaalanı ile şehir merkezi arasında-
ki yolda düzenleme yapıyoruz. 2 köprülü 
kavşak, 2 viyadük ve 1 tünelden oluşan 
yaklaşık 3.5 kilometrelik yeni bir yolla, 
Ankara’nın imajını, Ankara’nın manzarası-
nı, Ankara’nın görüntüsünü değiştiriyoruz. 
Ayrıca, Havaalanı ile Şehir Merkezi arasına 
bir metro yapılması için proje çalışmaları-
mız da devam ediyor. 

Bakın sevgili kardeşlerim… Dünya üzerin-
de bugüne kadar 100’e yakın ülkeye ziya-
rette bulunduk. Gittiğimiz birçok ülkede, 
havaalanı ile şehir merkezi arasında, yol 
kenarlarına kilometrelerce uzunluğunda 
perdeleme yapıldığına şahit olduk. Çün-
kü dünyanın her ülkesinde, her şehrinde, 
havayoluyla gelen ziyaretçiler, ilk önce 
havaalanı ile şehir merkezi arasındaki yolu 
görürler. İlk imaj orada belirir. İlk izlenim 
orada edinilir. İşte birçok ülke, birçok şe-
hir, havaalanı yolundaki o çirkin görüntü-
leri, böyle perdeleme yaparak, yol kenarına 
duvarlar inşa ederek, büyük bloklar asarak 
kapatmaya çalışıyor. Ankara’daki manza-
rayı hatırlıyorsunuz değil mi? Esenboğa 
ile Kızılay arasındaki o içler acısı tabloyu 
hatırlıyorsunuz değil mi? Allah aşkına, o 
manzara, o dar ve virajlı yollar, o gecekon-
dular, bir dünya başkentine yakışıyor muy-
du? Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine, 
öyle bir tablo hiç yakışıyor muydu? 

Ama biz, perdelemedik, örtmedik, giz-
lemedik, fırça darbeleriyle görüntüyü 
düzeltme, vitrin düzenleme peşinde ol-
madık. Biz, meseleyi kökünden hallettik. 
Gücümüz yeter dedik, imkânımız var 
dedik, biz burayı yıkarız, yerine çok daha 
iyisini yaparız dedik ve işte yaptık, yapıyo-
ruz. Biz laf üretmiyoruz, biz iş üretiyoruz. 
Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz ha-
maset değil, işte böyle eserler üretiyoruz. 
Bazıları Ankara’yı, belli yıldönümlerinde 
hatırlarken; bazıları Ankara’yı marşlara, 
sloganlara hapsederken, biz, Ankara’yı, 
dünyanın gururlu bir başkenti, bu millete 
yaraşır, yakışır bir dünya başkenti haline 
getiriyoruz… 
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On yıllar boyunca bunlar ne dediler? 
 
Ankara’nın taşına bak

Gözlerimin yaşına bak…

Ya bırakın bunları… Gazi Mustafa Kemal, 
Gazi Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıktı, Anadolu’yu örgütledi. 27 Aralık 
1919’da Ankara’ya geldi, meclisi açtı, kur-
tuluş savaşına başkumandanlık yaptı. 13 
Ekim 1923’te Ankara’nın, meclis iradesiy-
le bu ülkenin başkenti olmasını sağladı… 
Peki, siz bunun üzerine ne kattınız? Gazi 
Mustafa Kemal’in, şehitlerimizin, gazile-
rimizin emaneti olan başkent Ankara’ya 
siz ne kazandırdınız? 1940’larda tek parti 
idaresi altında hem Ankara’yı hem ülkeyi 
yönettiniz. Çeşitli tarihlerde Ankara’da be-
lediye başkanlığı, büyükşehir belediye baş-
kanlığı görevi üstlendiniz? Peki, Ankara’ya 
ne kazandırdınız, Atatürk’ün Ankara’sına 
ne kazandırdınız, nerede bir eseriniz var, 
Allah aşkına bize gösterin…

G a z i  M u s t a f a  K e m a l ,  b u  m i l l e t e , 
Ankara’dan, buradan, muasır medeniyet-
ler seviyesini bir hedef olarak gösterdi. 
Hayatı boyunca, Türkiye’nin muasır me-
deniyetler seviyesine ulaşması için gayret 
sarf etti. Peki, siz ondan devraldığınız ema-
neti ne yaptınız, nereden aldınız, nereye 
taşıdınız? Şimdi çıkmışlar, bize 19 Mayıs 
törenleriyle ilgili ağız dolusu hakaretlerle 
yükleniyorlar… Kusura bakmayın beyler… 
Milleti de, milliyeti de, vatan ve millet 
sevgisini de biz sizlerden öğrenecek deği-
liz… Bizim 81 vilayetteki eserlerimiz, bu 
millete olan sevdamızın göstergesidir. 780 

bin kilometrekare üzerindeki yollarımız, 
okullarımız, barajlarımız, şantiyelerimiz, 
bu topraklara olan aşkımızın tezahürüdür. 
Rekor seviyede büyüttüğümüz ekonomi, 
Türkiye’nin dünyada artan itibarı, bizim 
Türkiye davamızın en somut ifadeleridir. 

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli… Siz 
19 Mayıs törenlerini bu kadar severdiniz 
de, ya neden o Samsun’daki hatıralara bu-
güne kadar bir el atmadınız? Samsun’da 
1989-1999 arasında CHP 10 yıl belediyeyi 
elinde tuttu. Neden oradaki eserleri onar-
madınız, neden 19 Mayıs’ın izlerine sahip 
çıkmadınız? Sayın bahçeli, bu ülkede baş-
bakan yardımcılığı yaptınız, Samsun’da, 
Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da 
milli mücadelenin hatıralarını, şehitlik-
lerimizi neden öyle metruk, öyle mahzun 
halde, kendi kaderlerine terk ettiniz? 
Bizim farkımız ne biliyor musunuz? Biz 
gideriz, Moğolistan’da Türklerden kalma 
ilk yazılı anıtlara sahip çıkarız. Biz gide-
riz, Saraybosna’da, Prizren’de, Priştine’de, 
Üsküp’te, Kudüs’te atalarımızın mira-
sına sahip çıkarız. Biz, Diyarbakır’da, 
Edirne’de, İstanbul’da, Mardin’de, 81 
vilayette vakıf eserlerini, tarihi eserleri 
bulur, ortaya çıkarır, tamir ederiz. Her-
kesin unuttuğu, Ankara’nın Hacı Bayram 
Veli’sini biz hatırlar, hayırla yâdeder, şanı-
na yaraşır bir türbeye kavuştururuz. Aynı 
şekilde, Samsun’da 19 Mayıs’ın hatırasına, 
Çanakkale’de, Sakarya’dan, Sarıkamış’ta 
şehitliklere biz sahip çıkarız. 

Biz eser üretiriz, biz eser ortaya koyarız… 
Ama onlar sadece işin edebiyatını yapar, 
sadece istismarını yaparlar. 
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Ankara’nın taşına bak

Gözlerimin yaşına bak… 

Siz, birileri gibi gözyaşı dökmeye devam 
edin… Biz Gazi Kemal’in işaret ettiği mua-
sır medeniyetler seviyesine doğru yürümü-
yor, koşuyoruz. Hatta koşmuyor, bir cazibe 
merkezi haline getirdiğimiz Ankara’dan 
Türkiye’ye artık yüksek hızlı trenlerle, saat-
te 250 kilometreyle adeta uçuyoruz. Böyle 
Ana muhalefet partisi genel başkanı olur 
mu? Kendi ülkesinin, bu milletin çıkarları-
nı gözetmeyen, yurtdışında kendi ülkesini 
şikâyet eden, ekonomiyi kötüleyen, kara-
layan bir Ana muhalefet partisi genel baş-
kanı olabilir mi? Maalesef Türkiye’de var…

Bakın Brüksel’de, Avrupa Sosyalist Partiler 
Kongresi’nin panelinde konuşuyor ve ay-
nen şu ifadeleri kullanıyor…“Dünyada cari 
açıkta bir numarayız” diyor… Doğruyu söy-
lemediği gibi, bunu Brüksel’de yabancılara 
ifade ediyor… “Hapisteki gazeteci sayımız 
Çin’den fazla, medya özgürlüğü yok” di-
yor… Bunu da Brüksel’de söylüyor…“Bizim 
yöneticilerimiz Arap ve Ortadoğu yönetici-
lerine özeniyor” diyor… “Türkiye’de ekono-
mik iyileşmenin abartıldığını” söylüyor… 
Tekrar ediyorum, bunları CHP grup top-
lantısında değil, Brüksel’de, yabancıların 
önünde söylüyor… Allah aşkına, Türkiye 
ile ilgili cahilce açıklamalar yapan, ABD 
başkan aday adayı Rick Perry ile bizim Ana 
muhalefet partisi genel başkanı arasında 
ne fark var? Fark şu: Birisi Teksas’ta yaşı-
yor, diğeri Ankara’da… Birisi Teksas’tan 
Türkiye’ye Fransız, diğeri Ankara’dan 
Türkiye’ye Fransız… 

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Ankaralılar…

Ankara bu ülkenin başkentidir. Ankara, 
bu milletin kalbinin attığı şehirdir. Anka-
ra, dünyaya gururla bakan, ekonomisiyle 
dünyada takdirleri toplayan, kahraman 
bir ülkenin, aziz bir ülkenin, hakkı ve hu-
kuku en güçlü şekilde savunan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dünyadaki sesidir, nefesi-
dir. Ankara’yı biz işte bu anlayışla bugünle-
re taşıdık, bu anlayışla geleceğe taşıyoruz. 
Biz, Ankara’yı dönüştürüyor, sadece bu 
milletin, 74 milyonun değil, adaletin, hu-
kukun, kardeşliğin, uluslararası dayanış-
manın, uzlaşmanın başkenti konumuna 
yükseltiyoruz. 

Dikkatinizi çekiyorum sevgili Ankaralı-
lar… Biz Ankara’da sadece çöp dağlarına 
son vermedik. Biz Ankara’da sadece kirli 
havaya son vermedik. Biz Ankara’da sadece 
kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirme-
dik. Biz, Ankara’nın sadece çehresini değil, 
altını çizerek ifade ediyorum, köhnemiş 
ruhunu, sağır, dilsiz, tepkisiz hantallığını, 
ağır bürokratik havasını değiştirdik. 74 
milyonun Ankara’dan umutlarının tüken-
diği bir anda, biz Ankara’yı bu milletin, 
bu coğrafyanın umudu haline getirdik. 
Ankara’nın derinlerine, kılcal damarlarına 
işlemiş olan suç örgütlerini, derin ilişkile-
ri tek tek deşifre ettik. Biz Ankara’daki o 
hantallığın bizi dönüştürmesine müsaade 
etmedik; tersine, Ankara’yı milletin iradesi 
doğrultusunda dönüştürdük, dönüştürme-
ye de devam ediyoruz. 

Şunu herkes bilsin ki, Ankara’nın gözü, 
kulağı, bütün benliği şu anda Van’daki 
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kardeşlerinin üzerinde, onlarla birliktedir. 
Ankara’nın yüreği Uludere ile birliktedir. 
Ankara artık, kendi sınırlarının ötesini 
göremeyen bir miyop değil. Ankara, sadece 
Gazze’yi, Kudüs’ü, Şam’ı, Somali’yi görüp, 
yanı başındaki illere tepkisiz bir hipermet-
rop da değil. Ne Uludere’deki 34 vatanda-
şımızın, ne de İstanbul’da, sokak ortasında 
hunharca katledilen Türkiye cumhuriyeti 
vatandaşı Hrant Dink’in davası, hiç kimse-
nin endişesi olmasın, geçmişte olduğu gibi, 
Ankara’nın derin dehlizlerinde kaybolmaz, 
kaybolamaz. Türkiye artık eski Türkiye 
değil… Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kal-
maz. Hiçbir tezgah, hiçbir komplo, hiçbir 
provokasyon gizli kalamaz. 

Bir kere şunu herkes bilsin…6 farklı dil-
de, aynı ezgiyle, aynı duyguyla söylenen 
sarı gelin türküsü ’nü, Şişli’de sıkılan bir 
kurşun susturamaz. Ne bu türkü, ne de bu 
dava burada bitmez. Hükümet olarak, yü-
rütme olarak, bugüne kadar bizim sorum-
luluğumuz neyse, biz onu hakkıyla yerine 
getirmenin gayreti içinde olduk, bundan 
sonra da aynı samimi gayreti göstereceğiz. 
Ama hiç kimse sanki hükümet yargılama 
yapıyormuş gibi faturayı hükümete kesme 
yanlışına düşmemelidir. Yargılama süreçle-
rini hükümetten bilenler de hata yaparlar, 
hükümetin süreçlere müdahale etmesini 
isteyenler de yanlış yaparlar. AK Parti’nin 
aklığına, temizliğine kimse leke süremez, 
gölge düşüremez. Dink davasında da dosya 
kapanmamış, süreç tamamlanmamıştır. 
Temyiz aşamasında umuyorum ki yargı, 
şüpheleri giderecek, kamu vicdanını rahat-
latacak adımları atacaktır. 

Bakın… 12 Eylül 2010 öncesinde bize ne 
diyorlardı? CHP, MHP, BDP, koro halinde 
ne diyordu? Bunlar 12 Eylül müdahale-
sinden hesap soramaz diyorlardı. Kandır-
maca diyorlardı. Aldatmaca diyorlardı. 
Yalanların en büyüğü diyorlardı. Peki, 
ne oldu? 12 Eylül’de siz yolu açtınız, siz 
evet dediniz, işte yargı da o müdahalenin 
hesabını soruyor. Ama bunların yüzü 
kızarmıyor… Yıllardır 12 Eylül müdahale-
sinin istismarını yapan, oradaki idamları, 
işkenceyi, baskıyı kendileri için siyasi ran-
ta çeviren bu partiler, bugün utanmasalar, 
neredeyse 12 Eylül’e, onun faillerine sahip 
çıkacak, kol kanat gerecekler. Hiç bir suç 
karanlıkta kalmayacak; hiç bir cinayet faili 
meçhul kalmayacak. Hiç kimse hesabını 
sormasa, biz milletimizle el ele, kalp kalbe, 
gönül gönüle bu ülkeyi tertemiz yarınlara 
taşıyacağız. Biz burada olduğumuz sürece, 
biz nefes alıp verdiğimiz sürece, bu ülkede 
sivil dikta, PKK, BDP ve diğerlerinin fa-
şizm özlemleri, ırkçılık özlemleri, ayrımcı-
lık özlemleri karşısında bizi ve aziz milleti 
bulacaktır. Millet, demokrasiden geriye gi-
dişe asla müsaade etmeyecektir. Tek parti 
döneminin CHP zihniyeti bu ülkede tekrar 
yeşerme imkânını bulamayacaktır. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… Bakıyorsunuz, PKK ve onun uzan-
tısı olan BDP, her hadisede, her fırsatta 
hükümeti ve partimizi itham ediyor. Aynı 
şekilde MHP, hemen her olayda faturayı 
hükümete kesiyor. CHP, parmağına kıymık 
batsa hükümeti sorumlu tutuyor. Medyaya 
bakıyorsunuz, aynı tavır… Bunlar, en başta 



257

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

kendileri demokrasiyi özümseyemediler. 
Bunlar, demokraside, yasama, yürütme ve 
yargı ayrımını kabullenemediler. Yargı ka-
rarıyla operasyon yapılır, hükümet eleştiri-
lir. Tutuklama kararı verilir, hükümet eleş-
tirilir. Tutukluluk süresi uzar, hükümet 
eleştirilir. Neden? Çünkü bize kadar bu 
işler böyle gelmiş… Bizim hükümetimize 
kadar, yargı birilerinin arka bahçesi olmuş. 
İşte 12 Eylül’de millet buna son verdi, yar-
gı birilerinin değil, milletin bahçesi haline 
geldi, bunu hazmedemiyorlar. 

Şimdi biliyorsunuz, CHP Genel Başkanı’yla 
ilgili geçtiğimiz günlerde bir fezleke hazır-
landı. Gerek CHP genel başkanı, gerek CHP 
grubu, bu fezlekeden bir kahraman çıkar-
mak için kumpanya düzenlediler. Silivri’ye 
tiyatro diyorlar… Ya tiyatro Silivri’de değil, 
tiyatro CHP grubunda. Bakın, bu son fezle-
keden, yani, Sayın Kılıçdaroğlu’nun, adeta 
Malkoçoğlu olup, yeri göğü inletmeye 
çalıştığı fezlekeden önce tam 13 fezleke 
hazırlanmış. 3 taksim 73 nolu dosya… 15 
Temmuz 2011 tarihli… Suç isnadı: görevi 
suiistimal…3 taksim 123 nolu dosya… 
Aynı tarihli… Madde-i mahsusu suretiyle 
hakaret3 taksim 305 nolu dosya… Yayın 
yoluyla hakaret, bir başka dosya… Tehdit, 
hakaret… Bir başka dosya… İftira… Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, kamu 
görevlisine görevinden dolayı alenen ha-
karet… Hakaret, basın yoluyla iftira, adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüs…

Bu şekilde tam 13 fezleke… Bu son hazırla-
nan fezlekedeki suç isnatlarının benzerin-
den daha önce 4 tane hazırlanmış… Sayın 
Kılıçdaroğlu, bu fezlekelerden haberiniz 

yok muydu? O zaman neden kahraman 
kesilmediniz? O fezlekelerden dolayı CHP 
grubunda neden kükremediniz? Muvak-
kat kahramanlık olmaz, part-time kah-
ramanlık yapılmaz… Bir fezlekeden yola 
çıkıp, ta darağacına kadar gidiyor… Böyle 
engin bir hayal dünyasıdır. Sayın Kılıç-
daroğlu; Bir kere şunu lütfen öğrenin, bu 
ülkede Cumhuriyet Halk Partisi, darağa-
cına sadece ve sadece bir nedenden dolayı 
çıkmıştır: yağlı ipi masum insanların boy-
nuna geçirmek için… İstiklal mahkemele-
rine bakın… Üç Aliler Divanı’na bakın… 
Yassıada’ya bakın… Sayın Kılıçdaroğlu, 
CHP’nin adalet anlayışını görmek istiyor-
sanız, bir otomobil farıyla aydınlatılan so-
kak mahkemesinde idama mahkûm edilen 
Seyit Rıza’ya bakın… Eğer taraf lı yargı 
görmek istiyorsanız, CHP tarihinde bunu 
ziyadesiyle görürsünüz. 

Ama bugün taraf lı yargı yok. 12 Eylül 
2010 halk oylaması, yargı için bir milattır. 
12 Eylül’de yargı, birilerinin arka bahçesi 
olmaktan çıkmış, milletin yargısı olma 
yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. 
Hükümet olarak, sorumluluğumuz daire-
sinde, milletin verdiği kararı biz fiiliyata 
geçiriyoruz. İşte en son, Çarşamba günü 
Adalet Bakanımız yargı reformu sürecinde 
yeni bir paketi kamuoyuna açıkladı…2009 
yılından itibaren çok yoğun şekilde yargı 
reformu üzerinde çalışıyoruz. Günübirlik, 
palyatif, geçici bir çalışma içinde değiliz. 
Adaletin hızlı ve güvenilir şekilde tecelli 
etmesi için, milletin, ülkenin, zamanın 
gerekleri doğrultusunda adım adım bir 
dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 
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Şimdi yeni hazırlanan reform paketiyle, 
yargıdaki bu dönüşümü yüzde 70 ora-
nında artık gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu 
yılın Eylül ayından itibaren, Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvurular artık 
fiilen başlıyor. HSYK, daha katılımcı, ge-
niş tabanlı, kürsüdeki hâkim ve savcılar-
dan teşekkül eden, demokratik ve etkin 
bir yapıya kavuştu. Yargıtay, Danıştay fizi-
ki olarak, personel olarak, hâkim ve savcı 
sayısı açısından güçlendirildi. Daire ve 
üye sayıları artırıldı. Hâkim Savcı açığını 
hızla kapatıyoruz. Avukatlardan hâkim-
savcı alımını başlattık. Kısa süre içinde 
inşallah bu noktada ileri standartları 
yakalayacağız. 3’üncüsü Çarşamba günü 
açıklanan reform çalışmasıyla şimdi çok 
daha ileri bir adım atıyoruz. 

Sadece birkaç örneği burada sizlerle pay-
laşmak istiyorum; Vatandaş, artık basit 
suçlar için hâkim önüne çıkmak zorunda 
kalmayacak… Molotof kokteyli kullanan-
lar, patlayıcı madde kullanma suçundan 
cezalandırılacak. Artık hiç kimse, ömür 
boyu sabıkalı sayılmayacak. Tutukla-
manın alternatifi olarak, adli kontrol 
tedbirinin kapsamını genişletiyoruz. 
Tutuklama kararının verilmesini zorlaştı-
rıyoruz. Kuvvetli suç şüphesi, tutuklama 
nedenlerinin varlığı, tedbirin ölçülü olup 
olmadığı artık güçlü şekilde gerekçeli 
olacak. Yolsuzlukla mücadeleyi daha da 
etkinleştiriyoruz. Özel yetkili mahkeme-
lerde savunma hakkının kullanımını ge-
nişletiyoruz. Artık çek borcundan dolayı 
kimse cezaevine girmeyecek. Artık öyle 
doğrudan icra takibi olmayacak. İcra dai-
relerinde para ile temas kesilecek. Vatan-

daşın evinde kullandığı lüzumlu eşyalar 
haczedilmeyecek. Yargının iş yükünü 
azaltacak, işlemleri hızlandıracak, vatan-
daşı adliye koridorlarında hayatından 
bezdirmeyecek yeni uygulamalar getiri-
yoruz. İfade ve yayın özgürlüğünün önün-
deki mevcut engelleri de kaldırıyoruz. 
Yayın durdurma cezasını kaldırıyoruz. 
Daha önceden verilmiş tüm toplatma ka-
rarlarını hükümsüz hale getiriyoruz. Adli 
para cezasının, ya da üst sınırı 5 yıldan 
fazla olmayan hapis cezası gerektiren bir 
suçtan dolayı yapılan soruşturma ve ko-
vuşturmaların ertelenmesini getiriyoruz. 
Bu sayede, şu anda hakkında dava açılmış 
olan onlarca gazetecinin davası da işlem-
den kalkmış olacak…

Bunlar yapacağımız düzenlemelerin, yeni 
reformun sadece bazı başlıkları… Mille-
timizin, ülkemizin, geleceğimizin önünü 
açacak, Türkiye’de demokrasinin stan-
dartlarını daha da ileri seviyelere taşıya-
cak bu uygulamaların da hayırlı olmasını 
diliyorum. 12 Haziran’da siz bize bir kez 
daha yetki verdiniz…12 Haziran’da siz, 
“Ustalık dönemi” için bize görev tevdi 
ettiniz… Her alanda ustalık döneminin 
eserlerini vermeye devam ediyoruz. İşte 
geçen hafta, İstanbul’da, küresel ölçekte 
bir ulaştırma projesinin, Marmaray’ın 
ilk ray kaynak törenini gerçekleştirdik. 
Londra’yı Pekin’e bağlayacak bu modern 
İpekyolu Projesinde artık sona iyice yak-
laştık. 

Bugün de burada bir başka ustalık eseri-
mizi, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönü-
şüm Projesi’ni yeni bir aşamaya taşıyoruz. 
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Bu güzel eserin, Ankara’ya renk katacak, 
zenginlik katacak, hayat katacak bu muh-
teşem eserin oluşumunda emeği geçen 
herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. 
Ankara Büyükşehir Belediyemizi, Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığımızı, işçileri-
mizi, mühendislerimizi, müteahhitleri-
mizi, kamu ve özel sektör kuruluşlarını 
yürekten kutluyorum, onlara teşekkür 
ediyorum. Ankaralılara, hak sahiplerine, 
sabırlarından, anlayışlarından, katkı ve 
desteklerinden dolayı özellikle teşekkür 
ediyorum. Çekiliş sonucunda hak kaza-
nacağınız yeni yuvalarınızın hayırlı ol-
masını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun… 
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Sevgili öğrenciler, çok değerli öğretmenler, 
eğitim camiamızın değerli mensupları, çok 
değerli vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, mu-
habbetle selamlıyorum. Konuşmamın he-
men başında, sevgili öğrenci kardeşlerime, 
öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza, 
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dö-
neminin hayırlı olmasını diliyorum. İki 
haftalık bir tatilin ardından, bugün İkinci 
Yarıyıl başlıyor… Birinci dönemi başarıyla 

tamamlayan tüm öğrencilerimize bu ikin-
ci dönemde de başarılarının devamını di-
liyorum. Karnesinde zayıfları olan öğrenci 
kardeşlerimin de, bu dönem daha çok 
çalışacaklarına, eksiklerini çok kısa sürede 
telafi edeceklerine yürekten inanıyorum…

Sevgili kardeşlerim…

Yine konuşmamın başında, komşu bir ül-
kede, Suriye’de, kardeş bir halka yönelik 

Ankara | 6 Şubat 2012 

Fatih Projesi’nin Başlama Töreni
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kanlı, menfur saldırıları da bir kez daha şid-
detle kınıyorum, lanetliyorum. Buradan, 
tüm Suriyeli kardeşlerimize, Türkiye’nin, 
kardeş Türkiye halkının selamlarını ileti-
yorum. Suriye’de hayatını kaybeden tüm 
kardeşlerimize, tüm şehitlere Allah’tan rah-
met diliyorum, mekânları cennet olsun di-
yorum; yaralılara, tüm Suriye halkına sabır 
ve başsağlığı temennilerimizi sunuyorum. 

Sevgili öğrenciler, çok değerli öğretmenler, 
değerli kardeşlerim…

Bugün, Milli Eğitim sisteminde bir dönüm 
noktasını, tarihi bir açılışı, büyük bir he-
yecanı hep birlikte yaşıyoruz. Fırsatları 
Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
Projesi, yani Fatih Projesi, bugün bura-
dan, Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nden start alıyor. Bugün, burada, 
Milli Eğitim adına gerçekten tarihi bir anı 
yaşıyoruz. Fatih Projesi’yle, eğitim ve öğre-
timin metodunu ve çehresini çok köklü bir 
şekilde değiştiriyor, modernleştiriyor, ya-
şadığımız çağın gereklerini ve imkânlarını 
artık sınıflara taşıyoruz. 

Fatih Projesi’yle, eğitimin anlamı değişiyor. 
Fatih Projesi’yle, okulun, sınıfın, karatah-
tanın, öğretmenin ve öğrencinin işlevleri, 
eğitimdeki konumları çok köklü şekilde 
değişiyor. Bugün, burada, sadece Türk Mil-
li Eğitim sisteminde değil, küresel ölçekte 
yeni bir dönemi başlatıyor, bir çığır açı-
yoruz. Zira şu anda tüm dünyanın gözleri 
Türkiye’nin üzerinde… Şu anda, dünyanın 
birçok ülkesi, Fatih Projesi’ni çok yakından 
takip ediyor. Türkiye’de bugün başlatılan 
Fatih Projesi, dünyada örnek olarak göste-

riliyor, örnek alınıyor. Şunu hiç abartma-
dan ifade etmek istiyorum: Fatih Sultan 
Mehmet, İstanbul’u fethederek, karanlık 
bir çağa, Orta Çağ’a son vermiş, Yeni Çağ’ı, 
yeni bir çağı başlatmıştı. İşte biz de bugün, 
Fatih projesiyle, sadece eğitim sisteminde 
değil, eğitimin etkilediği her alanda bir 
çağı kapatıyor, yeni bir çağı, bilgi çağını, bil-
gi teknolojileri çağını hep birlikte buradan 
açıyoruz. 

Ben açıkçası, böyle tarihi bir ana, böyle 
unutulmaz bir açılışa şahitlik yapmanın 
heyecanını taşıyorum. Türkiye Cumhu-
riyeti Başbakanı olarak, böyle bir projeyi 
vücuda getirmenin, Türkiye’yi böyle bir 
projeyle tanıştırmanın haklı gururunu 
yaşıyorum. Bu projenin her aşamasında 
görev alan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi 
yürekten kutluyorum. Milli Eğitim Ba-
kanlığımızı, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığımızı, projede yer alan, 
projeye katkı sağlayan tüm kurumlarımızı, 
kuruluşlarımızı, kamu ve özel sektörü teb-
rik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Açılışı gerçekleştirdiğimiz Sabahattin 
Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi’nin; onunla 
birlikte, bugün Türkiye genelinde, pilot 
olarak FATİH Projesine geçen 17 ilimizdeki 
52 okulumuzun tüm öğrencilerini, öğret-
menlerini, çalışanlarını, öğrencilerimizin 
ailelerini de yürekten kutluyor, projenin 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli vatandaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim…

Evet, bugün, 17 ilimizde, 52 okulumuzda 
Fatih Projesi start alıyor. İnşallah, bu yılın 
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Eylül ayına kadar, 3 bin 657 orta öğretim 
kurumunda, yani Türkiye genelindeki lise-
lerin yarısında Fatih Projesinin kurulumu 
tamamlanmış olacak. 4 yıl içinde de, ülke-
miz genelindeki yaklaşık 42 bin okulda, 
570 bin sınıfta Fatih Projesi hayata geçe-
cek. 570 bin sınıfla birlikte, kütüphaneler-
de, laboratuvarlarda, öğretmen odalarında 
da akıllı tahtaları kuracak, 620 bin akıllı 
tahtayı okullarımıza, sınıflarımıza, öğren-
cilerimize kazandırmış olacağız. 

Fatih Projesi sadece akıllı tahtadan ibaret 
değil… Bu projeyle, artık okullara değil, 
dikkatinizi çekiyorum, tek tek sınıflara, 
yüksek hızlı internet bağlantısı gerçek-
leştiriyoruz. Her okula, 1 tane çok fonksi-
yonlu yazıcı, 1 tane de doküman kamera 
kazandırıyoruz. Bitmedi… Bizim, sevgili 
öğrencilerimize bir sözümüz vardı… Her 
öğrenciye bir tablet bilgisayar dağıtaca-
ğımızın sözünü vermiştik. İşte bugün, bu 
sözümüzün de arkasında duruyor, bura-
dan ilk tablet bilgisayarları da dağıtmaya 
başlıyoruz. Sabahattin Zaim Anadolu Öğ-
retmen Lisemize ilk 200 tablet bilgisayarı 
bugün vereceğiz. Yine burayla aynı anda, 
Türkiye genelinde, ilk etapta pilot uygula-
ma olarak, 12 bin 800 adet tablet bilgisaya-
rı da öğrencilerimize teslim ediyoruz. 

Allah’ın izniyle, şu andan itibaren, “Kara 
tahta” kavramını artık tarihin tozlu rafları-
na kaldırıyoruz. Kara tahta, tebeşir, tebeşir 
tozu zaten tarih olmuştu. Bugünden iti-
baren, diğer yazı tahtası türlerini de artık 
ikinci plana çekiyoruz. Öğretmenlerimizin 
adeta bir çilesi olan, sağlıklarını dahi etki-
leyen tebeşir ve tebeşir tozu, artık bir nos-

taljiden öteye geçemeyecek. Öğrenci, elin-
de tablet bilgisayarı, bilgisayarın içindeki 
kitapları, sınıfında kablosuz interneti, kar-
şısında en son teknoloji tahta ve içerikle, 
en modern şekilde eğitimini sürdürecek. 

Sevgili kardeşlerim…

Böyle büyük bir projenin, böyle tarihi nite-
likte, çığır açan bir projenin uyum süreci 
elbette zaman alacaktır. Öğrencilerimizin, 
öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin 
bu sürece uyum sağlamaları, ayak uydur-
maları elbette belli bir vakit isteyecektir. 
Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi bu 
sürece hazırladık, hazırlıyoruz. Gerekli 
yazılımlar noktasında, başta TÜBİTAK ve 
üniversitelerimiz olmak üzere kurumları-
mız, özel sektörümüz başarılı çalışmalar 
yürüttüler, yürütüyorlar. Türkiye’de, bu 
projeyle birlikte, bilişim teknolojisi sek-
törü, yazılım sektörü, teknoloji ağırlıklı 
üretim artık çok farklı bir boyut kazana-
cak. Tüm sorunları, ortaya çıkabilecek tüm 
aksaklıkları inşallah çok hızlı bir şekilde 
aşacağız. Burada, öğretmenlerimiz kilit bir 
rol oynuyorlar… Bakın, altını çizerek ifade 
ediyorum; bu proje, öğretmeni, öğretme-
nin işlevini azaltmayacak; tam tersine, 
öğretmeni eğitimde daha önemli, daha 
hayati bir konuma taşıyacak. Bizim, bu 
açılışı, bir öğretmen lisesinde yapmamızın 
elbette anlamı var…

Sevgili çocuklar, Sabahattin Zaim Anadolu 
Öğretmen Lisesi’nin sevgili öğrencileri…

Fatih Projesi, en başta sizlerin sayesinde, 
sizlerin omuzlarında, sizlerin çabasıyla 
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yürüyecek. Bugün, burada, bu teknolojiy-
le aldığınız eğitimle, yarının nesillerini 
sizler yetiştireceksiniz. Daha bu yaşlarda, 
bu teknolojiye ayak uydurarak, sizler, bu 
teknolojiyi geliştirecek, öğretmen oldu-
ğunuz sınıflarda bu teknolojiyi en ideal 
şekilde kullanacaksınız. Mevcut öğretmen-
lerimizin de, bu yeni sürece çok hızlı ayak 
uyduracaklarına, çok hızlı şekilde uyum 
sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. 
Bu milletin evlatları son derece zekidir. 
Bu millet, tarihin her döneminde, yeniye, 
yeniliğe uyum sağlamayı, en hızlı şekilde 
ayak uydurmayı bilmiştir. İnşallah, bu 
yeni sürece de, öğrenci, öğretmen, idareci, 
veliler olarak çok hızlı şekilde adapte ola-
cak, dünyaya örnek teşkil eden bir sistemi 
yerleştirmiş olacağız. 

Sevgili kardeşlerim, çok değerli vatandaş-
larım…

Bu muhteşem açılış töreni vesilesiyle, 
önemli bir hususa, son günlerde gündemi 
meşgul eden bir hususa da burada değin-
mek istiyorum. Bakın biz, hükümet olarak 
görevi devraldığımızda, Türkiye’nin en 
önemli meselesinin “eğitim” olduğunu 
ifade ettik. Önce eğitim, ardından sağlık, 
adalet ve emniyet dedik… Türkiye’yi, bu 
4 alanda büyüteceğimizi, Türkiye’yi bu 4 
alanda geleceğe taşıyacağımızı ifade ettik. 
Geride bıraktığımız 9 yılda, bu sözümüzü 
tuttuk, bu vaadimizi yerine getirdik ve 
eğitime, Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
yatırımını yaptık. Dikkatinizi çekiyorum… 
Şu anda Türkiye’nin toplam derslik sayısı 
570 bin… Bunun, 370 binini, yani yarı-
dan fazlasını, yani üçte ikisini biz açtık, 

Türkiye’ye biz kazandırdık. 2002 yılında 
eğitime ayrılan pay 7.5 milyar lira iken, bu 
rakamı 2011 yılında 34 milyar liraya, 2012 
de ise 39 milyar liraya çıkardık. 2002 yılı-
na göre, eğitimin bütçesini tam yüzde 425 
oranında artırdık. 

Bilgisayar, biz iktidara geldikten sonra 
icat edilmedi… 2002 öncesinde bilgisayar 
vardı; dünyada olsun, Türkiye’de olsun, 
son derece yaygın şekilde kullanılıyordu. 
Ama bilgisayar, bizden önce okullara gire-
medi, öğrencinin, öğretmenin hizmetine 
sunulmadı, sunulamadı. İnternet, aynı 
şekilde, bizim hükümetimizden önce de 
vardı; ama interneti eğitimin hizmetine, 
öğrencinin hizmetine sunmadılar. 9 yılda 
okullarımıza, 896 bin 500 adet bilgisayar 
gönderdik. Türkiye genelinde 29 bin 812 
bilişim teknolojisi sınıfı açtık, okulları, 
öğrenciyi, bilgisayarla, internetle, yani 
dünyayla buluşturduk. İşte şu anda, Fatih 
Projesiyle, interneti ve bilgisayarı, okula 
değil, sınıfa, doğrudan öğrenciye ulaştırır 
noktaya geldik. 

Bütün bunlar bizim hükümetimizden önce 
neden yapılmadı? Bilgisayar, internet, bu 
ülkenin çocuklarının, bu ülkenin nesille-
rinin hizmetine neden sunulmadı? Bu ül-
kenin çocuklarından, en modern, en ileri 
eğitim teknolojileri, bilgiye hızlı erişim 
neden esirgendi? Bugün çıkmışlar, bizim 
eğitimle ilgili bir ifademizi, önüne, ardına 
bakmadan, bağlamına bakmadan, hangi 
niyetle söylendiğine bakmadan, tamamen 
art niyetle, tamamen önyargıyla bir ka-
ralama kampanyasına dönüştürüyorlar. 
Anlamadıkları, anlamak istemedikleri bir 
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ifade üzerinden, yıllardır biriktirdikleri 
kini, öfkeyi, önyargıları bizim üzerimize 
boca ediyorlar… Bir haftadır sürdürülen 
kampanya, geçmişte defalarca yapıldığı 
gibi, bir niyet okuma, çarpıtma, bu yolla 
toplumu korkutma ve kaygılandırma kam-
panyasıdır. 

Bir kere şunu herkes bilsin… Öğrenci for-
matlamak, bizim bir hedefimiz değildir ve 
asla da olamaz… Bizim, parti olarak da, hü-
kümet olarak da, ilkelerimiz, ideallerimiz, 
hedeflerimiz, yöntemlerimiz bellidir. Hiç 
kimse niyet okuyuculuğu yapmasın… 9 
yıllık iktidarımız, bizim ne olduğumuzun, 
neyi hedeflediğimizin, nasıl bir Türkiye 
arzu ettiğimizin en somut delilidir, ispa-
tıdır. Biz bir dayatmadan bahsetmiyoruz. 
Tam tersine biz, özgürlük diyoruz, demok-
rasi diyoruz, engellerin kaldırılmasından, 
yolların açılmasından, Türkiye’nin pran-
galarından kurtulmasından bahsediyoruz. 
1 milyona yakın bilgisayarı Türkiye’nin 
okullarına kazandıran bir hükümeti, böyle 
art niyetli şekilde eleştirmek, haksızlıktır. 
9 yılda 30 bin bilişim teknolojisi sınıfı aç-
mış, okulları internetle buluşturmuş, bu-
gün sınıfları, öğrenciyi yüksek teknolojiyle 
buluşturan bir hükümeti, böyle önyargılı 
şekilde eleştirmek, insafsızlıktır. Eğitim 
sistemini, öğretmeni, öğrenciyi en mo-
dern, en ileri imkânlarla buluşturan; da-
hası, dünyayı öğrencinin ayağına taşıyan, 
bilgi okyanusunu öğrencinin kucağına ta-
şıyan bir hükümeti, bu şekilde karalamak, 
en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. 

Benim, partimin İl Başkanları Toplantısın-
da kullandığım o ifadeyle neyi kastettiğim, 

hiç yoruma mahal bırakmayacak derecede 
açıktır, sarihtir, nettir. Herkes biliyor ki, 
biz, bir dayatma arzusu içinde değil, tam 
tersine özgürlüklerden, demokrasiden 
yanayız. Bu ülke ne çektiyse, öğrencileri 
formatlamak isteyen, öğrencileri, belli ka-
lıplarla, belli ideolojilerle şekillendirmek 
isteyen, ikna odalarında öğrencilere zul-
meden zihniyetten çekmiştir. 

Sevgili gençler, sevgili öğrenciler…

Bakın, belki sizler hatırlamazsınız, sizler 
belki görmediniz, yaşamadınız, ama bu 
ülkede bir dönem, kitaplar yasaklandı, 
toplandı; şehirlerin merkezlerinde, kasaba 
meydanlarında kitap dağları yakıldı. En 
basit, en masum kitaplar, Elif Ba cüzleri, 
Hazreti Ali Cenkleri, dua mecmuaları ya-
saklı ilan edildi, bunlar evlerden toplandı, 
suç delili sayıldı. Bu ülkenin evlatlarının, 
dini değerlerini, manevi, milli değerleri-
ni öğrenmeleri engellendi. Milli, manevi 
değerleri öğrenenler, öğretenler, cinayet 
işlemişler gibi tutuklandı, takip edildi, 
baskınlara ve baskılara maruz bırakıldı. 
Gencecik çocuklar, sakallarına, bıyıkları-
na, kılık kıyafetlerine bakılarak, üniversite 
kapılarından çevrildi. Kurslar yasaklandı, 
okullar kapatıldı, Anadolu’nun, Trakya’nın 
evlatlarının, üniversite okumaları engel-
lendi. 

Bırakın öğrencilerin kılık kıyafetini, 
annelerinin, babalarının fotoğraf larına 
bakarak, çocukları okul kapılarından dön-
dürdüler. Köy enstitülerinde öğretmen, 
eğitmen formatladılar, sonra onların eline 
öğrenci verip, öğrenci formatlattılar. Aya-
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ğımızda çarık yoktu, defter, kitap, silgi, 
kalem yoktu. Bırakın bilgisayarı, ışığında 
ders çalışacak elektrik, gaz lambasına 
koyacak yağımız yoktu. Bu ülkede nice ço-
cuk, ekmeğin içini silgi olarak kullandı, bir 
tek kurşun kalemle bir yıl idare etti, okula 
tezek taşıdı, tezek dumanında ders dinledi. 

Biz bu zulmü iliklerimize kadar yaşadık… 
Biz bu zulmü 70 kişilik sınıf larda yaşa-
dık. Biz bu zulmü, bu baskıyı, bu körlüğü 
meslek liselerinde, üniversite kapılarında, 
üniversite kampüslerinde yaşadık. Öğren-
menin ve öğretmenin önüne engeller koy-
dular, aşılmaz duvarlar ördüler, geçilmez 
hendekler kazdılar. Şurada Ankara’da, Ma-
mak’taki işçi Ahmet amcanın çocuğunun 
hukuk fakültesine girmesinden, avukat, 
hâkim, savcı olmasından rahatsız oldular. 
Şurada, Saime Kadın’da, evlere temizliğe 
giden Fatma teyzemin, Ayşe teyzemin 
çocuğu siyasal bilgiler fakültesine girin-
ce bundan rahatsız oldular. Altındağ’ın, 
Akd e re’ n i n ,  Ha sköy ’ ü n ,  S i n ca n’ ı n , 
Şentepe’nin çocukları öğretmen olmasın, 
çocuk yetiştirmesin istediler. Keçiören’de-
ki marangozun oğlu, Demetevler’deki ter-
zinin kızı, Çankaya’daki kapıcının çocuğu 
bürokrat olmasın, sanatçı olmasın, gaze-
teci olmasın, torna tesviyecilikle yetinsin 
istediler. 

İşte biz buna isyan ediyoruz. Biz, bugün 
de hala bu zihniyeti yaşatan, bu zihniyeti 
taşıyan kafaya isyan ediyoruz. Biz, bugün, 
Anadolu’nun çocuklarının yürüyüşünden 
korkan, ürken, tedirgin olan zihniyete 
isyan ediyoruz. İkna odalarının mucitleri, 
bugün kalkmış, bizi eleştiriyorlar. İkna 

odalarına ses çıkarmayanlar, çıkarama-
yanlar, seslerini yükseltemeyenler, bugün 
önyargılarıyla bizi karalamaya çalışıyorlar. 
Biz bu kampanyaya boyun eğmeyiz. Biz bu 
art niyetli kampanyaya asla prim verme-
yiz. Bu ülkenin tüm çocukları okuyacak. 
Bu ülkenin tüm çocukları, en iyi eğitimi 
alacak, eğitimin en ileri imkânlarından 
sonuna kadar yararlanacak. Bunu engelle-
mek isteyenler karşılarında bizi bulacak. 
Bu ülkenin çocukları, ellerindeki tablet 
bilgisayarla dünyayı takip ederken, milli 
değerlerini, manevi değerlerini, tarihini, 
medeniyetini de en güzel şekilde öğrene-
cekler. Kim neye, hangi bilgiye ulaşmak 
istiyorsa; kim çocuğunu nasıl yetiştirmek 
istiyorsa, öyle yetiştirecek. Ama hiç kim-
se, bilginin, eğitimin, kursun, kitapların, 
bilgisayarın, internetin, belli okulların, 
meslek liselerinin önüne set çekmeyecek, 
çekemeyecek. 

Aklı başında, eli vicdanında hiç kimse, 
okulları bilgisayarla, internetle, akıllı tah-
tayla donatan bir iktidarı, baskıcı, otoriter, 
tek tipçi olarak itham edemez. Bu çelişki-
dir, bu önyargıdır, bu art niyettir. Burada 
bir kampanya olduğunu biz çok net ola-
rak görüyoruz. İkna odalarını özleyenler, 
beyhude bekleyecekler. Eski karanlık 
devirleri özleyenler, boşuna bekleyecekler. 
Demokrasiden geriye gidişi arzulayanlar, 
hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bu ülkeye, bu 
millete karamsarlık, kötümserlik, korku 
pompalayanlar, karanlık kampanyalarla 
milletin zihnini bulandırmak isteyenler de 
her zaman olduğu gibi bugün de yarın da, 
mahcup olacaklar. Biz, bu kampanyalara 
boyun eğmedik, eğmeyiz. Şunu herkes 
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bilsin ki, biz bu yolda sadece ve sadece mil-
letle yürüyoruz, milletle yürümeye devam 
edeceğiz. 

Sevgili gençler, sevgili çocuklar…

Asla umutsuz olmayın… Asla karamsar 
olmayın… Sizler, çok büyük bir ülkenin 
evlatlarısınız. Sizler, tarihiyle, kültürüyle, 
medeniyetiyle çok büyük, çok köklü, zen-
gin bir ülkenin çocuklarısınız. Biz size yol 
açacağız, biz size imkân sunacağız, biz size 
güçlü bir ekonomi, ileri standartlarda bir 
demokrasi emanet edeceğiz. Ben inanı-
yorum ki, sizler de bu emaneti çok daha 
yükseklere taşıyacaksınız. Şunu lütfen 
unutmayın… Bu akıllı tahtalar, bu tablet 
bilgisayarlar, bütün bu cihazlar, 75 milyo-
nun sizlere emanetidir. 75 milyon, ekme-
ğinden, aşından fedakârlık ederek sizlere 
bu imkânları sağlıyor. Bütün bu emanet-
lere gözünüz gibi bakmanızı sizlerden 
rica ediyorum. Bu imkânları en iyi şekilde 
değerlendirmenizi, en iyi eğitimi almanızı, 
yarının öğretmenleri olarak, pırıl pırıl, 
apaydınlık nesiller yetiştirmenizi sizler-
den rica ediyorum. Bütün bu imkânlar, 
annenizin ak sütü gibi size helaldir. Bu 
imkânların hakkını vereceğinize, büyük 
Türkiye’ye sahip çıkacağınıza, genç nesille-
ri bu hissiyatla yetiştireceğinize yürekten 
inanıyorum. 

Evet… Fatih Projesi’nin, ülkemize, mil-
letimize, öğretmen ve öğrencilerimize, 
tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçenlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Bu tarihi anı bizimle 
paylaşan tüm kardeşlerime, vatandaşları-

ma, tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı 
sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a ema-
net olun… 
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Çok değerli Bakanlar, değerli hanım 
kardeşlerim, kıymetli misafirler, değerli 
katılımcılar, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor; 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nün, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki 
kadınlar için kutlu ve hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle böyle 
güzel bir programı tertip etmiş olan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Mardin 

Valiliğimize, tüm katılımcılara ve katkı 
verenlere teşekkür ediyorum. Programa 
Fas’tan katılan, Fas Dayanışma, Kadın, 
Aile ve Beşeri Kalkınma Bakanı Sayın 
Hakkavi’ye de ülkemize, Mardin’e hoş gel-
diniz diyorum. 

Elbette, bu programın Mardin’de düzenle-
niyor olmasının, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Mardin | 8 Mart 2012 

Büyüyen Türkiye, Güçlenen 
Kadınlar Programı
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Günü’nü Mardin’de, Mardinli hanım kar-
deşlerimizle birlikte kutluyor olmamızın 
özel bir anlamı var. Evliya Çelebi Mardin 
için diyor ki: Mardin’i tarif etmekte, lisan 
kısa, kalem kırıktır… Mardin bir mede-
niyet şehri. Mardin, dinlerin, dillerin, 
farklılıkların buluştuğu ve hoşgörü içinde 
varlıklarını sürdürdükleri bir şehir. Mar-
din tarih şehri, ilim şehri, kardeşlik şehri… 
Mardin, çilekeş, onurlu, dirayetli, yürekli 
Anadolu kadınlarının şehri. Mardin, bir 
açık hava müzesi görünümüyle, tarihiyle, 
kültürüyle, kardeşlik ve dayanışmasıyla 
tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya anlamlı bir 
örnek teşkil eden şehir. İşte, 8 Mart’ta Mar-
dinli kardeşlerimizle birlikte, Mardin’den 
ülkemizin, dünyanın kadınlarına en an-
lamlı ve somut dayanışma mesajlarını ilet-
mek için bir araya geldik. 

Ben, Salı günü, partimin grup toplantısın-
da da ifade ettim… Bu yıl, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde, Van’ın depremzede 
kadınları hatırlanmayı ziyadesiyle hak 
ediyorlar. Uludere’de evlatlarını, çocukla-
rını, eşlerini kaybetmiş kadınlar hatırlan-
mayı özellikle hak ediyorlar. Büyük acılar 
yaşayan, ancak zaferi elde eden Kuzey 
Afrika’nın, Fas’ın, Tunus’un, Cezayir’in, 
Libya’nın ve Mısır ’ın kadınları bu 8 
Mart’ta hatırlanmayı, anılmayı fazlasıyla 
hak ediyorlar. Ne yazık ki, onlarca yıl-
dır 8 Mart’ı buruk karşılayan, 8 Mart’ta 
ve diğer zamanlarda isimleri anılma-
yan, Afganistan’ın, Irak’ın, Somali’nin, 
Filistin’in kadınları bu yıl da aynı buruklu-
ğu yaşamaya devam ediyorlar. Yine bu yıl, 
Şam’ın, Halep’in, Hama’nın, Humus’un, 
Dera’nın, İdlib’in kadınları, Suriye’nin 

kadınları hatırlanmayı, anılmayı özellikle 
hak ediyorlar. Kendilerine buradan selam-
larımızı, dayanışma mesajlarımızı ve hayır 
dualarımızı bir kez daha iletiyorum; Allah 
yar ve yardımcıları olsun diyorum. Bir kez 
daha, tüm dünyayı, özellikle de tüm dünya 
kadınlarını, Suriye başta olmak üzere, ka-
nayan coğrafyalardaki kadınlarla dayanış-
maya, onları hatırlamaya, onların sorunla-
rıyla empati kurmaya davet ediyorum. 

Hiç kuşkusuz, cinsiyet ayrımcılığı, en az 
ırkçılık kadar kötüdür, en az ırkçılık kadar 
insanlık dışıdır. Dünyanın pek çok yerinde 
kadınlar, hem ırkçılıkla, hem de cinsiyet 
ayrımcılığıyla mücadele etmek zorun-
da kalıyorlar. Kuzey Afrika’da ve bugün 
Ortadoğu’da yaşanan hadiseler karşısında, 
başta gelişmiş Batılı ülkeler olmak üzere 
dünyanın büyük kesimi maalesef başarı-
sız bir imtihan verdi. Büyük değişimlerin 
yaşandığı bu coğrafyadaki kardeşlerimi-
zin, demokrasiye hazır olup olmadıkları, 
demokrasiyi hak edip hak etmedikleri tar-
tışma konusu yapıldı. Bu tartışmaların te-
melinde, ırkçılık, ayrımcılık ve kibir vardır. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 
Suriye’de yaşanan acılara vicdan gözlüğüy-
le bakmadığı, oradaki acıyı hissetmediği, 
oradaki trajediyi görmezden geldiği açıktır. 
Nitekim geçmişte ve bugün, Filistin’de ya-
şanan acı da görülmemiş, hissedilmemiş, 
orada yaşanan trajediye göz yumulmuştur 
ve göz yumuluyor. Aynı şekilde, Avrupa’nın 
ortasında, Bosna’da kadınların maruz kal-
dığı insanlık dışı olaylar karşısında bürünü-
len suskunluğu da biliyoruz.  Bu manada, 
kadınların, hem cinslerini çok daha iyi 
anlayacaklarına inanıyoruz. 
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Yoksulluğun, tacizin, tecavüzün, şiddetin 
pençesindeki kadınlara, yine kadınların 
sahip çıkması, kadınların seslerini yük-
seltmesi, kadınların yüreklerini ortaya 
koymaları, eminim ki çözüm süreçlerini 
hızlandıracaktır. Kadınlar kendi meselele-
rine sahip çıktığında, insaf, vicdan, inanç 
sahibi erkekleri daima yanlarında bulacak-
larından şüpheleri olmasın. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’de yaşanan terörün sona erdiril-
mesinde de hiç kuşkusuz kadınlara çok bü-
yük görevler düşüyor. Bakın, burada çok 
trajik bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum… Mardinli kadınların, Mardinli anne-
lerin dikkatlerini buraya özellikle çekmek 
istiyorum… Aralık ayında, güvenlik güçle-
rimiz Cudi Dağı ve çevresinde büyük bir 
operasyon gerçekleştirdiler. Mağaralarda 
saklanan teröristler tespit edildi ve etkisiz 
hale getirildi. Bu operasyonlardan bazı 
görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı. Bir 
mağarada, komutan, saatler boyunca te-
röristleri ikna etmek için uğraşıyor. Mağa-
rada sıkışan o çocukları sağ olarak oradan 
çıkarmak için, tehlikeyi de göze alarak, 
saatlerce dil döküyor. “Sizi anne babanıza 
götüreceğiz, ailenizle görüştüreceğiz” de-
nildiğinde, mağaradan 18 yaşında gençler 
çıkıyor. Komutan bir tanesine soruyor, 
“Annen baban sağ mı?” diyor… 18 yaşında-
ki genç, dikkat edin, “ben ayrıldığımda sağ 
idiler” diyor… “Ne zaman ayrıldın?” diye 
soruyor komutan, “5 yıl önce” diyor…

Değerli arkadaşlarım… Daha 13 yaşında 
bir çocuğu, annesinden, babasından ko-

pararak, çalarak dağa çıkarıyorlar. Tam 5 
yıl boyunca da o çocuk, ne annesinden, ne 
babasından haber alamıyor. Benzeri bir 
manzara, 5 kadın teröristin Diyarbakır’da 
bir mağarada infaz edilmesi olayında da 
yaşandı. 5 kadın terörist, terör örgütünün 
baskısından kurtulmak amacıyla kaçıyor, 
ancak yakalanıyorlar. Bir mağarada kendi-
lerine günlerce işkence yapılıyor ve sonun-
da öldürülüyorlar. Annesinin, babasının 
evinde, yuvasında fiske vurmaya kıyama-
dığı, kıyamayacağı gencecik kızlarımıza 
işte bunlar yapılıyor.  Bununla da kalın-
mıyor, 1 yıl boyunca bu kızların ölümüne 
ilişkin ailelerine haber verilmiyor. İranlı 
bir terörist, bu kızların ailelerini arıyor, 
evlatlarının 1 yıl önce örgüt tarafından öl-
dürüldüklerini söylüyor. Hadise bu şekilde 
ortaya çıkınca da terör örgütü, 1 yıl sakla-
yabildiği bu cinayeti duyurmak zorunda 
kalıyor. Ama ailelere, çocuklarının jene-
ratör gazından kaynaklanan zehirlenme 
sonucu öldüğünü söylüyorlar. 

Bakın bunlar, bir anne için, bir baba için 
gerçekten katlanılması zor hadiseler. 13 
yaşındaki çocuğunu dağa kaptıran, 5 yıl 
boyunca da hiçbir haber alamayan anne-
nin yaşadığı acı, dağlar kadar büyük bir 
acıdır. İşte onun için anneler bu meseleye 
el koymak zorundadır. İşte bu vahşice 
katliamlar nedeniyle anneler çocuklarına 
sahip çıkmak, çocuklarını terörün kıska-
cından çekip almak zorundadır. 

Bakın, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde, bir kadını, bir anneyi özellikle 
anmak, özellikle ismini zikretmek istiyo-
rum… 29 Ekim 2011’de, Bingöl’de, şehir 



Recep Tayyip ERDOĞAN

270

merkezinde bir canlı bomba, şehrin en ka-
labalık olduğu, insanların bayram alışveri-
şine çıktığı bir saatte üzerindeki bombayı 
patlattı. O sırada, Hatice Belgin isimli bir 
hanım kardeşimiz, yanında 3 çocuğuyla 
birlikte bayram alışverişine çıkmıştı. Hati-
ce Belgin, çocuklarına bir zarar gelmemesi 
için, canlı bombaya kendi bedenini siper 
etti, çocuklarını kurtardı, etraftan geçen 
insanları kurtardı, ancak kendisi orada 
Hakk’a yürüdü. Kendisini buradan bir kez 
daha rahmetle yad ediyorum. Kendisini, 
cesaretinden, kahramanlığından, o sıcak, o 
şefkat dolu, o annelik hissiyatıyla dolu yü-
reğinden dolayı hürmetle yad ediyorum. 
Yine bu 8 Mart’ta, Eylül ayında Batman’da 
karnında doğmamış bebeğiyle katledilen 
Mizgin Doru’yu, Siirt’te bir aracın içinde 
yüzden fazla mermiyle katledilen Nergiz 
Evin, Zeynep Evin, Kevser Çekin ve Nur-
can Olgaç’ı da rahmetle anıyor, mekânları 
cennet olsun diyorum. 

İşte, Bingöl’de, merhum Hatice Belgin ço-
cuklarını korumak için nasıl canlı bomba-
nın üzerine atladıysa, çocuğu dağda olan 
annelerin de artık aynı hissiyatla terör 
örgütüne seslerini yükseltmelerini istiyo-
rum. Bugün artık, Kürt kökenli annelerin 
de, kadınların da, erkeklerin de, PKK terör 
örgütünün gerçek yüzünü görmelerini 
istiyor ve arzuluyorum. 13 yaşındaki ço-
cukların eline silah veren, onları ölmeye 
ve öldürmeye gönderen, kendi içinde 
alçakça, vahşice infazlar gerçekleştiren, 
çocuklarının gözünün önünde anne öldü-
ren, karnında bebeği ile umut dolu anne 
katleden bir örgüt, artık bu topraklardan 
silinip gitmek zorundadır. Bu topraklar, 

anneliğin mübarek görüldüğü, kutsal 
görüldüğü topraklardır. Bu topraklar, ka-
dını yüceltmiş, kadına en temel haklarını 
yüzyıllar öncesinden vermiş topraklardır. 
Bu topraklar, bu topraklardan doğan me-
deniyet, öldürmeyi en büyük günah say-
mış, insanlık suçu saymış topraklardır. Bu 
toprakların, kendine yakışanı yapacağına, 
fitneye, öldürmeye, teröre karşı artık tek 
yürek halinde dur diyeceğine gönülden 
inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Hükümet olarak, son 9 yılda, kadınların 
sorunlarını çözmek, kadın haklarında en 
ileri standartları yakalamak için yoğun bir 
mücadele içindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz 
ekonomik, siyasal, sosyal ve demokratik 
reformlara paralel olarak, hanım kardeş-
lerimizin sorunlarını çözme yolunda da 
önemli mesafeler kat ettik, kat etmeye 
devam ediyoruz. Bakınız, burada birkaç 
önemli göstergeyi sizlerle paylaşmak 
istiyorum… 2002 yılında, Türkiye’de 
yetişkin okuryazarlık oranı, kadınlarda 
yüzde 79,9’du. Bunu, şu anda yüzde 88 
seviyesinin üzerine çıkarmış durumdayız. 
“Haydi Kızlar Okula” kampanyasıyla 350 
bin kız çocuğumuzu okulla buluşturduk. 
“Ana Kız Okuldayız” kampanyasıyla, 3 yıl 
içinde 824 bin kişiyi okuryazar konumuna 
yükselttik. 2002’de ilköğretimde okullaş-
ma oranı kadınlarda yüzde 87 idi, bugün 
yüzde 98,6. 2002’de yüzde 45 olan orta-
okullarda okullaşma oranı yüzde 66’ya 
yükseldi. Yükseköğretimdeki okullaşma 
ise, yüzde 13’ten yüzde 30’a çıktı. 
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Sağlıkta aynı şekilde önemli ilerleme kay-
dettik. Anne ölümleri, 2002 yılında yüz 
binde 30’du, bugün yüz binde 18’e kadar 
geriledi. Doğumların sağlık kuruluşunda 
gerçekleşme oranı, 2002’de yüzde 78 iken 
bugün yüzde 90’a yükseldi. Bebek ölüm 
hızı, binde 37’den, binde 20’ye geriledi. İş-
gücü piyasasına baktığınızda yine olumlu 
bir tablo görüyorsunuz. Siyasete katılım 
oranlarında aynı şekilde olumlu, umut 
verici bir tablo var. Yasa değişiklikleri, 
anayasa değişikliği, mevzuat değişikliği 
ve genelgelerle, engelleri kaldırmanın, 
yolları açmanın, mücadeleyi destekle-
menin gayreti içinde olduk. Eğitimde, 
sağlıkta, diğer alanlarda uyguladığımız 
sosyal politikalarla, kadınları her açıdan 
destekledik; hayatlarını kolaylaştırmak, 
refah standartlarını yükseltmek için çö-
zümler ürettik. 

Bakın şimdi, yeni bir uygulamayı başla-
tıyoruz… Daha önce duyurmuştuk, eşi 
vefat etmiş ve ihtiyaç içinde olan hanım 
kardeşlerimizi tespit ettik ve artık, bu ha-
nım kardeşlerimize düzenli nakdi ödeme 
yapmaya başlıyoruz. Bu kapsama giren, 
eşi vefat etmiş ve ihtiyaç sahibi 150 bin 
hanım kardeşimiz bulunuyor. 16 Şubat’ta, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 
tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına bir genelge gönderdi. Şu anda 
başvurular alınıyor. Nisan ayından iti-
baren de, artık eşi vefat etmiş kadınlara, 
iki ayda bir ödenecek şekilde aylık 250 
Lira yardımı ödemeye başlıyoruz. Bu yeni 
uygulamanın da hanım kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Tabii 8 Mart’ın bu yıl Türkiye’nin kadınla-
rı için çok ayrı bir yeri, önemi var. 8 Mart 
2012, Türkiye’deki hanım kardeşlerimiz 
için adeta hafızalardan silinmeyecek bir 
dönüm noktası. Hükümetimiz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz, ilgili komisyonla-
rımız, özellikle de Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız yoğun bir gayret sarf ettiler 
ve 8 Mart’ta kadınlara son derece anlamlı 
bir hediye sundular. Dün Genel Kurul’da 
görüşülmeye başlanan Ailenin Korunması 
ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine 
Dair Yasa Tasarısı ile, artık kadınlar için 
yeni bir süreç başlamış oluyor. 

Bu kanunla, şiddete uğrayan, ya da şiddete 
uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk ve 
aile bireyleri koruma altına alınacaklar. 
Mağdurun can güvenliğinin sağlanması 
için koruma tedbiri, hâkim veya mülki 
amir tarafından alınacak. Gecikme olma-
ması için, koruma tedbiri, artık kolluk 
kuvvetleri tarafından da verilebilecek. 
Şiddet uygulayanlar, ya da şiddet uygu-
lama ihtimali bulunanlar, tedaviye sevk 
edilebilecek. Mağdurlara, can güvenliği-
nin sağlanması yanında ekonomik ve adli 
destek verilecek. İhtiyaç olduğunda, şiddet 
mağdurlarına barınma sağlanacak, evini, 
iş adresini değiştirmesi sağlanacak. Koru-
yucu tedbir kararlarının takibi, teknik araç 
ve yöntemlerle yapılabilecek. Mağdurların 
nafakaları çok hızlı şekilde tahsil edilecek. 
Bu yasayla, 7 gün 24 saat uzman perso-
nelin çalışacağı Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri kuruyoruz. 
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Kadınlar için, şiddet mağdurları için son 
derece önemli, devrim niteliğindeki bu 
kanunun da hayırlı olmasını diliyorum. 
Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
mız, Bakan arkadaşımız olmak üzere sivil 
toplum örgütlerine, katkı veren, destek 
veren herkese buradan şükranlarımı, 
tebriklerimi iletiyorum. Elbette sadece 
kanun çıkarmakla meselenin çözülmeye-
ceğini biliyoruz. Şiddet başta olmak üzere, 
kadınlar konusunda yaşanan sıkıntıların 
çözümü için en başta kafaların, bakış açıla-
rının, zihinlerin değişmesi gerekiyor. Ülke 
olarak, toplum olarak geçtiğimiz 9 yılda 
bu konuda epeyce bir mesafe aldığımıza 
inanıyorum. Yasal düzenlemeleri, işte bu 
süreci sağlam bir zemine oturtarak, kadın-
larımızın toplumda hak ettikleri onurlu, 
hakkaniyetli konuma gelmelerine katkı 
sağlayacak araçlar olarak görüyoruz. 

Bu düşüncelerle, Mardinli Hanım kardeş-
lerimizin, Mardin’den, Türkiye’deki ve 
dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bugün 
plaket alacak olan, yerel kadın girişimcile-
rimizi de ayrıca kutluyorum. Sayın Nasra 
Hanımefendiye, Sevim Hanımefendiye, 
Aynur Hanımefendiye başarılarının de-
vamını diliyorum. Mardin’de, Türkiye’de, 
gayretle, emekle, göz nuruyla üreten, evine 
ekmek götüren tüm hanım kardeşlerimizi 
de bu vesileyle tebrik ediyorum. 8 Mart’ın, 
mağdur, mazlum, acılı tüm kadınlar için, 
barışın, umudun, refah ve huzurun vesile-
si olmasını temenni ediyorum. Toplantıya 
katılan misafirlerimize de bir kez daha hoş 
geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bugün 
burada atamasını yapacağımız 2 bin İş ve 
Meslek Danışmanı arkadaşımızı yürekten 
kutluyor, görevlerinde başarılar diliyo-
rum. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız, değerli bakanımız ve ekibi 
olmak üzere, bu son derece anlamlı ve 

önemli projede emeği olan, alın teri olan 
tüm arkadaşlarıma da teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

Evet… Bugün, burada tam 2 bin İş ve Mes-
lek Danışmanının atamasını gerçekleşti-
receğiz. Önümüzdeki aylarda 2 bin atama 
daha yapacak, böylece, Hükümet progra-
mında verdiğimiz sözlerden birini daha 

Ankara | 2 Nisan 2012 

2000 İş ve Meslek Danışmanı 
Atama Töreni
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yerine getirmiş, toplam 4 bin İş ve Meslek 
Danışmanını ülkemize, milletimize kazan-
dırmış olacağız. İnşallah, bugün ataması 
yapılacak olan arkadaşlarımız, iş arayan 
kardeşlerimiz için bir rehber, bir yol gös-
terici, hatta bir yol arkadaşı olacaklar. 
Artık, İŞKUR’a kayıtlı her işsiz vatandaşı-
mızın bir iş ve meslek danışmanı olacak. 
Bu danışman arkadaşlarımız, iş arama 
safhasından, çalışma safhasına kadar her 
adımda vatandaşımızın yanında olacaklar.  
Böylece, işsiz insanlarımız, başvuru yap-
tıktan sonra ortada bırakılmadıklarını, da-
ima yanlarında onlara destek verecek bir 
danışmanlarının bulunduğunu bilecekler. 
Gençlerimiz, danışman arkadaşlarımız 
aracılığıyla, ilgi ve kabiliyetlerine uygun 
kurslara yönlendirilecek ve doğru işlere 
yerleştirilecekler. Toptancı bir anlayışla 
hareket etmek yerine, herkesin, kişisel 
özelliğine, yeteneklerine, birikimlerine uy-
gun iş alternatifleri sunulması, zaman ve 
kaynak israfının da önüne geçecek. 

Değerli arkadaşlarım…

İşsizlik, sadece Türkiye’nin değil, dünya-
nın en ciddi, en önemli ve en hayati sorun-
larından biridir. Bugün dünyanın hemen 
birçok ülkesinde, sorunlar listesinin en 
başında işsizlik yer alıyor. Dünyada nüfus 
hızla artarken, maalesef artan nüfusun ih-
tiyacını karşılayacak ölçüde iş ve istihdam 
üretilemiyor. İşsizlik, karşımıza sadece 
yoksulluk olarak da çıkmıyor. Bugün, 
dünyayı tehdit eden, dünyanın önemli 
sorunları arasında yer alan, göç gibi, çar-
pık kentleşme gibi, terör gibi sorunların 
da temelinde işsizlik bulunuyor. İşsizlik 

yoksulluğu derinleştiriyor. İşsizlik, umut-
suzluğu ve çaresizliği körüklüyor. İşsizlik, 
toplumun temeli olan aileyi çürütüyor; 
sosyal patlamalara zemin hazırlıyor. 

Her sabah, büyük bir umutla evinden 
çıkan, akşama kadar iş arayan, akşam bü-
yük bir gönül yorgunluğuyla evine dönen 
insanın hissiyatını biz çok iyi biliyoruz. 
İşsiz kardeşlerimizin, eşine, çocuklarına, 
ailesine, topluma karşı yaşadığı hayal kı-
rıklığını biz çok iyi hissediyoruz. İşte bu 
hissiyatımızın bir gereği olarak, yaşanan 
acıyı, yaşanan ızdırabı biliyor olmanın bir 
mesuliyeti olarak, işsizliği en önemli, en 
birinci sorun olarak belirledik ve bu soru-
nun üzerine kararlılıkla gittik, gidiyoruz. 

Tabii burada şunu özellikle vurgulamak 
durumundayım… Kalabalık bir nüfusun, 
ekonomide bir dezavantaj, bir olumsuz 
faktör olduğuna biz asla ve asla inanmıyo-
ruz. Hele hele, bu kalabalık nüfus gençler-
den oluşuyorsa, genç ve dinamik bir nüfus 
yapısını ihtiva ediyorsa, bu, bir dezavantaj 
değil, tam tersine bir avantajdır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Her zaman ifade ediyorum… Bizim, zengin 
petrol yataklarımız yok; bizim uçsuz bu-
caksız altın madenlerimiz yok. Ama bizim, 
en az bunlar kadar önemli, en az bunlar 
kadar değerli başka bir hazinemiz var. Biz, 
genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Biz 
eğer, bu genç ve dinamik nüfusu doğru 
yönlendirirsek, iyi eğitirsek, en modern 
eğitim imkânlarını, sosyal ve kültürel 
imkânları onlara sunarsak, onları mesleki 
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eğitime tabi tutabilirsek, inanın dünyada 
her alanda öne geçeriz.  Her alanda dünya 
ile rekabet edecek güce sahibiz. Sporda da, 
sanatta da, ekonomide de biz dünyayla re-
kabet edecek güce, bu potansiyele sahibiz. 

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaş-
larım… Kömür ve elmas, öz olarak aynı 
maddedir. Kömür de, elmas da, karbondur. 
Ancak bir tanesi simsiyahtır, kolayca ezilir, 
kolayca un ufak olur, dokunduğunuzda 
karası elinize bulaşır. Diğeri ise parlaktır, 
serttir, güzeldir ve paha biçilmez değerde-
dir. Özü aynı olan, özü karbon olan bu iki 
maddenin böyle bir zıtlık içinde olması 
gerçekten son derece manidardır. Çünkü 
elmas, en başta sabırla yoğrulmuştur, 
zaman içinde, sabırla sertleşmiştir, işlen-
miştir ve bir değer olarak, nadir bir madde 
olarak önümüze çıkmıştır. Tıpkı kömür ve 
elmasta olduğu gibi, insanın da özü aynı-
dır, birdir ve topraktır. İnsan iyi işlenirse, 
iyi yetiştirilir, iyi imkânlar sağlanırsa, tıpkı 
bir elmas gibi değerli bir varlığa dönüşür. 
Ama ihmal edilmiş, ötelenmiş, örselenmiş, 
iyi eğitim almamış, iyi yönlendirilmemiş 
bir insan da, takdir edersiniz ki en alta 
itilir. 

Diğer yandan o genç nüfusu sabırla işler-
seniz, sabırla üzerine düşerseniz, hiç kuş-
kunuz olmasın, emekler zayii olmayacak, 
o genç kitle değerli bir elmas hazinesine 
dönüşecektir. Biz millet olarak bu acıyı 
yaşadık değerli arkadaşlarım… Ne yazık 
ki, genç nesiller, genç kuşaklar, on yıllar 
boyunca ihmal edildi. Yaşanan siyasi sıkın-
tılar, yaşanan ekonomik sorunlar, ülkenin 
geleceğini olduğu kadar, gençlerin istikbali-

ni de kararttı. Önceden tedbirler alınmadığı 
için, uzun vadeli, öngörülü, vizyon sahibi 
atılımlar yapılmadığı için, bizim genç nüfu-
sumuz, dinamizmimiz, enerjimiz maalesef 
uzun yıllar heba edildi. İşte biz 9 yıldır, bu 
acı tabloyu tersine çevirmenin mücadelesi-
ni veriyoruz. Biz, istikrarla büyüyen, başta 
işsizlik olmak üzere kronik sorunlarıyla 
kararlı şekilde mücadele eden bir ülke inşa 
ediyoruz. 

Biz yola çıkarken, Türkiye’yi 4 esas, 4 temel 
üzerinde büyüteceğimizi söyledik… Eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet… 9 yıl boyunca, 
eğitimi biz en öncelikli, en önemli, en hayati 
alan olarak gördük. Çocuklarımız iyi yeti-
şirse, Türkiye iyi olur dedik. Çocuklarımız 
en iyi eğitimi alır, en modern imkânlara 
kavuşursa, Türkiye büyür dedik. Çocukları, 
gençleri umut dolu, enerji dolu bir toplu-
mun, istikbali de aydınlık olur dedik. Eği-
timde hiçbir ideolojik dayatmaya prim ver-
medik. Belli bir ideolojinin, dar kalıpların, 
formatlama zihniyetinin eğitime egemen 
olmasına müsaade etmedik. 

Bizim, Hükümet olarak çok net bir hede-
fimiz var… Biz ne diyoruz? Hedef 2023 
diyoruz… Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümünde, biz Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri ola-
rak görmek, bunu yapmak, bunu başarmak 
istiyoruz. Attığımız her adım, yaptığımız 
her reform, gerçekleştirdiğimiz her düzen-
leme, işte bu hedefe matuftur. Eğitimde de, 
ulaştırmada da, enerjide de, her alanda biz, 
2023 hedefini tutturmak için bugünden 
altyapıyı hazırlıyor, bugünden zemini sağ-
lamlaştırıyoruz. 
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Bakın şunun çok iyi anlaşılması gereki-
yor… Biz, eğitim sisteminde düzenleme ya-
parken, 2023 hedeflerini gözetiyor, adım-
larımızı bu hedeflere göre atıyoruz. Bunun 
karşısında duran zihniyete bakın. Bizim, 
eğitimde yaptığımız düzenlemeye karşı 
çıkan zihniyete bakın. Onların, Türkiye’yi, 
eğitim sistemini nereye götürmek istedik-
lerine lütfen dikkatle bir bakın. Biz, 2023’ü 
hedeflerken, onlar 1940’ları hedefliyor. 
1940’larda ne vardı? Nasıl bir eğitim sis-
temi vardı? Belli bir ideolojiyi dayatan, o 
ideolojinin dışındaki her bilgiye şiddetle 
karşı çıkan bir eğitim sistemi vardı. Torna-
dan çıkarır gibi, aynı ölçüde, aynı kafada, 
aynı zihniyette, adeta tek tip robotlar ye-
tiştirmek isteyen bir eğitim anlayışı vardı. 
Eğitim sistemi her türlü yeniliğe kapalıydı. 
Eğitim sistemi, her türlü modern imkâna 
kapalıydı. Resmi okulların dışında, farklı 
bir şeyler öğrenmek isteyenler, örneğin 
dinini, diyanetini öğrenmek isteyenler 
için yollar tamamen kapalıydı. Resmi ide-
olojiyle örtüşmeyen her kitap yasaklıydı, 
sakıncalıydı. 

Bu zihniyet, bu 1940 model zihniyet, 
maalesef 2000’li yıllarda dahi hükmünü 
devam ettirdi. İlkokulu, ortaokulu, liseyi 
bir kışla gibi görenler, bir kışla mantığıyla 
idare etmek isteyenler, aynı şekilde üniver-
siteleri de kışlaya benzetmek, üniversitele-
ri ilkokul gibi idare etmek için mücadele 
verdiler. Bakın çok açık söylüyorum, bun-
lar eğer ellerine imkân geçseydi, üniversite 
öğrencilerine üniforma giydirir, üniversi-
telerden de tek tip insan çıkarmak için her 
yola başvururlardı. Zira bunun denemesi-
ni yaptılar. Belli kıyafetleri engelleyerek, 

bunun provasını yaptılar. Sakala, bıyığa 
karışarak, bunun provasını yaptılar. İkna 
odaları kurarak, bunun provasını yaptılar. 
Yoksul çocuklara katsayı uygulamasını 
dayatarak, işte bunun provasını yaptılar. 
Ama milletimiz bunlara geçit vermedi. 
Milletimiz, önce sandıkta, ardından Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde, işte 1940’lar-
dan beri devam eden bu zulme, bu baskıya, 
bu dayatmaya bir son verdi. 

Cuma günü Meclis’te çıkarılan yasayla, 
statüko kaybetmiştir, değişim kazanmış-
tır. Cuma günü çıkan yasayla, Türkiye 
1940’lara dönmekten kurtulmuş, yönünü 
çok daha güçlü şekilde 2023’e çevirmiştir. 
Bakın, kesintisiz eğitimin, ekonomi üze-
rindeki etkisi gerçekten çok ama çok ağır 
oldu. Daha önce de ifade ettim… Kesintisiz 
eğitim öncesinde, mesleki eğitim gören öğ-
rencilerin, toplam öğrencilere oranı yüzde 
46’ydı. 2002 yılına geldiğimizde, bu oran 
yüzde 32,6’ya kadar düştü. Büyüyen bir 
ülkede bu oran kabul edilemez. Yüzde 32,6 
oranıyla, siz Türkiye’yi büyütemezsiniz. 
Benim genç kardeşim, düz liseyi bitirmiş, 
üniversite sınavını kazanamamış. Ne ya-
pacak, iş bulacak, çalışacak. İş başvurusu 
yapıyor, ne iş yaparsın diye soruluyor, “ne 
iş olsa yaparım” diyor… Bunun dışında 
ayrıca adaletsiz bir durum yaşanıyor… 
Öğrenci meslek lisesinde okuyor, kendisini 
yetiştiriyor, geliştiriyor, üniversite sınavı-
na giriyor.  Düz lisedeki öğrenciden daha 
fazla soru yapıyor, ama katsayı engeline 
takılıyor. Çocuğa aslında söylenen aynen 
şu: Sen tornacısın, tornacı kal; sen lisede 
torna tesviye okudun, seni avukat yapma-
yız, hâkim yapmayız, öğretmen yapmayız, 
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vali, kaymakam yapmayız… Oysa aynı 
sınava giriyorlar, aynı sürede aynı soruları 
çözüyorlar, ama puan hesaplanırken arada 
uçurum oluşuyor. 

Neresinden bakarsanız bakın, bu adalet-
sizliktir, bu eşitsizliktir. Tabii aslında dert 
başka… Bir avuç imam hatip lisesi öğren-
cisinin önünü kesmek için bunlar, bütün 
meslek lisesi öğrencilerinin hayatlarını 
kararttılar. Bir üniversitede okuma umu-
du olamayacağı için, üniversitede istediği 
tercihi yapamayacağı için, yüz binlerce 
öğrenci meslek liselerini terk etti, meslek 
liseleri tercih edilmemeye başladı. İşte biz, 
katsayı meselesini de, tüm engellemelere 
rağmen çözerek, bu adaletsizliğe, bu eşit-
sizliğe de bir son verdik. Artık dayatma 
yok… Artık çocuklarımız da özgür, velile-
rimiz de özgür. Çocuk ya da velisi, nasıl bir 
eğitim istiyorsa, nasıl bir okulda okumak 
istiyorsa, nasıl bir eğitim almak istiyorsa, 
onu tercih edecek. İnşallah, mesleki eğitim 
öğrencilerinin oranını da yüzde 60-65’e 
çıkaracak, ekonomiyi bu yönde destekleye-
cek, 2023 hedeflerine de böylece çok daha 
hızlı şekilde ilerliyor olacağız. 

Bakın bizim, 2023 yılında işsizlik hedefi-
miz yüzde 5. Biz, 2023 yılına kadar, işsizlik 
oranını yüzde 5’e indirmek konusunda 
son derece kararlıyız. 9 yıllık süreçte, işsiz-
likle mücadele noktasında gerçekten tarihi 
adımlar attık. Son yüzyılın en büyük eko-
nomik krizinde, bütün gelişmiş ülkelerde 
işsizlik tarihi seviyelere çıkarken, biz, dik-
kat ediniz, işsizliği tarihi seviyelere düşür-
dük. 2011 yılının genelinde, işsizlik yüzde 
9,8 olarak gerçekleşti ki, bu, son 10 yılın 

en düşük oranıdır. Son 10 yılın en düşük 
oranı, dikkat ediniz, küresel bir ekonomik 
krizin hüküm sürdüğü bir ortamda elde 
edilmiştir. ABD’de, küresel kriz öncesinde, 
2007 yılında işsizlik oranı yüzde 5 seviye-
sindeydi; 2009 yılında yüzde 10 ile ABD’de 
işsizlik rekor seviyeye ulaştı, 2011’de an-
cak yüzde 9’a düşebildi. Avro bölgesinde 
işsizlik, 2007 yılında yüzde 7,4 iken, şu 
anda bizim bile üzerimizde, yüzde 10,3’e 
çıktı. Japonya’da 2007’de, kriz öncesinde 
yüzde 3,8 olan işsizlik, 2009’da yüzde 5,2 
oldu, şu anda da yüzde 4,5 seviyesinde. 
Bizde ise, küresel kriz öncesinde, 2007’de 
işsizlik oranı yüzde 10,3 iken, önce yüzde 
14’e tırmandı, şu anda da son 10 yılın en 
düşük seviyesine, yüzde 9,8’e geriledi. 
İnşallah bunu daha da düşüreceğiz, düşür-
meye devam edeceğiz. 

9 yıllık süreçte, teşviklerle, aktif iş gücü 
programlarıyla, meslek öğrenimini destek-
leme çalışmalarıyla, kapsamlı bir işsizlikle 
mücadele stratejisi yürüttük. Mesleki eği-
tim, toplum yararına çalışma, kısa çalışma 
ödeneği ve staj programlarını hayata geçir-
dik. Örneğin, Van depreminden sonra ya-
raları sarmak amacıyla, 7 bin vatandaşımı-
zı Toplum Yararına Çalışma Programı’nda 
istihdam ettik; 1.750 vatandaşımızın da 
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasıyla işini 
kaybetmesini engelledik. Her yıl yaklaşık 
1 milyar 500 milyon liralık bir kaynakla, 
400 bin işsizimizi aktif işgücü program-
larından yararlandırdık. Mesleki eğitim 
kurslarına katılanlara verdiğimiz harçlığı 
günlük 15 liradan 20 liraya çıkartarak, 
bu kursların işlevselliğini artırdık. Bunlar 
gibi pek çok tedbiri aşamalı olarak hayata 
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geçirdik. 2023 yılında yüzde 5 işsizlik ora-
nı hedefine ulaşmak için gerekli yol harita-
mızı içeren Ulusal istihdam Stratejisini de 
yakında açıklıyoruz. 

Bütün bu çalışmalar kararlılıkla devam 
edecek. Cuma günü çıkardığımız yasayla 
birlikte, inşallah iş gücü piyasamız da çok 
ciddi oranda bir değişimin içine girecek. 
Türkiye’nin çocukları, Türkiye’nin evlat-
ları, inşallah artık bir karamsarlığın, bir 
umutsuzluğun içine değil, umudun, aydın-
lığın, aydınlık bir istikbalin içine doğacak-
lar. Tabii, işsizlikle mücadelenin yanında, 
çalışanların huzuru, güvenliği, çalışma 
hayatının barışı da bizim için son derece 
önemli. Biliyorsunuz, 12 Eylül 2010’da, 
Anayasa’da yaptığımız değişiklikle, çalış-
ma hayatında devrim sayılacak düzenle-
meler yaptık. Şu anda artık, Anayasa deği-
şikliğinin gerektirdiği yasal düzenlemeleri 
de tek tek hayata geçiriyoruz. Kamu gö-
revlileri sendikaları, toplu görüşme değil, 
artık toplu sözleşme yapacaklar. Sendika-
ların örgütlenme hakkını genişletiyoruz, 
kuruluş ve işleyişi kolaylaştırıyoruz. Yasa 
Meclis’ten çıktığında, bir değişiklik olmaz-
sa, toplu sözleşme görüşmeleri iki yılda bir 
Ağustos ayında yapılacak. Sendika üyesi 
olmayan memurlar da bu sözleşmeden 
istifade edecekler. Sözleşmeden, sadece 
memurlar değil, memur emeklileri de ya-
rarlanacaklar. 

Bu tasarıyı da en kısa sürede Genel Kurul’a 
getirecek ve modern, Avrupa Birliği stan-
dartlarında bir kamu görevlileri sendika 
sistemini Türkiye’ye kazandıracağız. Arka-
sından, yine Anayasa’da yaptığımız deği-

şikliğin bir gereği olarak, işçilerimizi, işçi 
sendikalarımızı ilgilendiren tasarıyı da 
Meclis’e getirecek ve onu da çıkaracağız. 
Bir yandan işsizliği düşürecek, bir yandan 
da çalışma hayatını modern, demokratik, 
huzurlu bur yapıya kavuşturacak, verim-
liliği, onunla birlikte güvenliği en üst dü-
zeye ulaştıracağız. Biz verdiğimiz sözlerin 
arkasında duruyor, takipçisi oluyoruz. 

Çok değerli dostlarım, değerli katılımcılar…

Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 2 
bin İş ve Meslek Danışmanı, işsizlikle mü-
cadele noktasında inşallah yeni bir döne-
mi, yeni bir süreci de başlatmış olacak. Biz, 
atanacak kardeşlerimizden büyük hizmet-
ler bekliyoruz. Omuzlarında gerçekten bü-
yük bir sorumluluk olacak; bu son derece 
değerli, son derece kutsal bir vazifeyi ina-
nıyorum ki hakkıyla yerine getirecekler. 
Bu kardeşlerimiz sayesinde, işsizlerimiz 
hem yalnız olmadıklarını görecek, hem de 
çok daha planlı şekilde işe yönlendirile-
cekler. Ben, atanacak arkadaşlarımıza şim-
diden başarılar diliyorum. Yolunuz açık 
olsun, bahtınız açık olsun diyorum. Mille-
timizin, ülkemizin, işsiz kardeşlerimizin 
sizlerden büyük beklentileri olduğunu 
hatırlatıyor, bu beklentilere karşılık vere-
ceğinize yürekten inandığımızı da ifade 
etmek istiyorum. Başta Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere, bu 
projede emeği geçenleri kutluyor, teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın 
diyorum…
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Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Moda, 
Hazır Giyim Konferansının başarılı geçme-
sini diliyorum. Türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği’ne, katılan, katkı veren, sponsor 
olan tüm kuruluş ve şahıslara, özellikle de 
konferansa katılmak için güzel İstanbulu-

muza gelen misafirlerimize hoş geldiniz 
diyorum. 

Konuşmamın hemen başında, burada, 
tekstil ve hazır giyim sanayimizin hem 
patronları, hem çalışanları huzurunda, ön-
ceki gün Türkiye’de ve dünyada kutlanan 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bir 
kez daha tebrik ediyorum. 

İstanbul | 3 Mayıs 2012 

5. İstanbul Moda Hazır Giyim 
Konferansı
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Yine önceki gün, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi tarafından, Nisan ayı ihracat rakamları 
açıklandı. 2012 yılı Nisan ayında ihraca-
tımız, bir önceki yılın Nisan ayına göre 
küçük bir gerileme yaşasa da, 11 milyar 
407 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 4 
aylık ihracatımız, önceki yılın ilk 4 ayına 
göre yüzde 5.9 artış kaydetti. Son 12 aylık 
ihracatımız da, 138 milyar doları aşarak, 
yine Cumhuriyet tarihimizin yeni bir re-
korunu kırdı. Bu yüksek oranların elde 
edilmesinde çok büyük katkısı olan tekstil 
ve hazır giyim sektörümüzün temsilcileri-
ni bu vesileyle şahsım, ülkem ve milletim 
adına tebrik ediyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

2011 yılında, Türkiye’nin hazır giyim ihra-
catı, 16 milyar dolara ulaştı. Aynı şekilde, 
tekstil ihracatımız da yüzde 21’lik bir ar-
tışla 11.5 milyar dolara yükseldi. Tekstil 
ve hazır giyim sektörü, 2011 yılında da en 
fazla ihracat yapan, dolayısıyla Türkiye’nin 
büyümesine en fazla katkıyı sağlayan sek-
törler arasında yer aldı. Tabii, genel olarak 
ihracatta, özel olarak da tekstil ve hazır 
giyim ihracatında, Avrupa’yı etkisi altına 
alan küresel ekonomik krizin etkilerini 
daha sıcak şekilde hissetmeye başladık. En 
son, Nisan ayı rakamlarımızda, Avrupa 
Birliği üyesi ülkelere ihracatımızın, bu ülke-
lerde devam eden kriz nedeniyle yüzde 18 
gerilediğini görüyoruz. Ancak, Avrupa’ya 
ihracatımız bir miktar gerilerken, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’na ihracatımız yüzde 
8, Ortadoğu bölgesine yüzde 17 ve Afrika’ya 
yüzde 43 artış kaydetti. Öyle ki, Nisan’da 
ihracatımız, Katar’a yüzde 135, Ürdün’e 
yüzde 121 ve Nijerya’ya yüzde 76 arttı. 

Türkiye’de bugün, yatırımcı için, sanayici 
için, özellikle de ihracatçı için mesafe kav-
ramı anlamını tamamen yitirdi; uzaklar 
yakına, küresel yerele dönüştü. Hiç hız 
kesmeden, aşkımızı, sevdamızı, heyecanı-
mızı yitirmeden, karşımıza çıkan sorunla-
rı da kararlılıkla, istişareyle, dayanışmayla 
çözerek yolumuza devam edeceğiz. 2023 
yılında, 500 milyar dolarlık ihracat içinde, 
tekstil ihracatının 20 milyar dolara, hazır 
giyim ihracatının da 52 milyar dolara ulaş-
masını sizler bir hedef olarak belirlediniz. 
Birlikte, bu hedefi gerçeğe dönüştürece-
ğimize ben şahsen yürekten inanıyorum. 
Bizimle bu inancı paylaşan, bu hedef doğ-
rultusunda ter döken, gayret sarf eden tüm 
arkadaşlarımı da bu vesileyle kutluyor, 
başarılar diliyorum. 

Değerli dostlarım…

Hazır giyim sektöründe, küresel rekabetin 
zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bakın, 
Türkiye olarak yıllardır, tekstilde, hazır 
giyimde hem çok başarılı bir grafiğimiz 
var, hem de dünyaya örnek teşkil ediyoruz. 
Ama sizler de takdir edersiniz ki, 10 yıl-20 
yıl öncesinin vizyonuyla, o günün anla-
yışıyla, o günlerin bakış açısıyla, küresel 
rekabette lider konumumuzu muhafaza 
etmemiz mümkün değil. Biz artık, sadece 
üreten ve pazarlayan ülke konumundan 
çıkıp, tasarlayan ülke konumuna da yük-
selmek zorundayız. Türkiye olarak, böyle 
bir potansiyele ziyadesiyle sahibiz. Çok 
şükür, bu sektörde iyi bir yetişmiş insan 
gücümüz bulunuyor. Hem okullardan; 
meslek liselerimizden, yüksekokulları-
mızdan, fakültelerimizden gelen; hem de 
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tezgâh başında yetişmiş ve yetişen eleman-
larımız var. Bunun ötesinde, İstanbul başta 
olmak üzere, Türkiye’nin her karışında, 
insanlık tarihiyle yaşıt bir kültür birikimi 
mevcut. Bizim, üretim ve pazarlama kadar, 
tasarımda ve marka oluşturmada, keşfe-
dilmeyi, kullanılmayı bekleyen engin bir 
hazinemiz bulunuyor. Marka konusuna 
daha fazla eğilmek, daha fazla yoğunlaş-
mak durumundayız. Daha fazla markayla, 
özgün tasarımlarla, üretim kadar modayı 
da yönlendiren, modayı imal eden bir an-
layışla hareket etme sürecindeyiz. 

Bakın biz, Hükümet olarak, sektörle sürek-
li diyalog halindeyiz. Son 9.5 yılda, Hükü-
met olarak, sorunları birlikte istişare ettik, 
ortak çözümler ürettik. Tekstil ve hazır 
giyim sektöründe, hammaddeden enerji-
ye, vergiden istihdam yüklerine kadar her 
aşamadaki sorunlara ortak kafa yorduk. 
Ama şu anda, çok hayati, çok kritik bir 
dönüm noktasındayız… Küresel rekabette 
ayakta kalabilmek, gücümüzü muhafaza 
edebilmek, daha ileri atılımlar gerçekleş-
tirmek için, yine birlikte hareket etmek, 
birlikte çözümler üretmek zorundayız. Bir 
yandan, el ele Türkiye’yi büyütürken, 2023 
hedeflerine gönül gönüle yürürken, diğer 
yandan, büyümeyle birlikte kalkınmayı, 
refah artışını paralel şekilde ve beraber 
götürmek durumundayız. 

Biz, yeni teşvik paketini, işte böyle bir an-
layışın üzerine bina ettik. Yeni teşvik pake-
tini biz, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda, 
önemli bir aşama, önemli bir basamak 
olarak tasarladık. Sadece yerli yatırımları 
değil, uluslar arası yatırımları da bu yeni 

paketle ciddi şekilde gözetiyoruz. Sadece 
iç pazarı değil, dış pazarı, küresel pazarı da 
dikkate alıyoruz. Bütün bunlarla birlikte, 
artık bölgesel gelişmişlik farklarını, işsiz-
lik sorununu, yoksulluk sorununu daha 
kalıcı ve daha güçlü tedbirlerle çözme 
yoluna gidiyoruz. Biz, hep birlikte, nasıl ki 
2023 vizyonuna inandık ve ortak hedefler 
belirlediysek, yeni teşvik uygulamasına da 
aynı şekilde inanmak, aynı şekilde birlikte 
sahip çıkmak zorundayız. 

Bakın değerli arkadaşlarım, Tekstil ve ha-
zır giyimde, bugün dünyada rekabet için-
de olduğumuz ülkelere kıyasla, bizim çok 
önemli avantajlarımız var. Bizde birikim 
var, tecrübe var. Bizde coğrafi üstünlük 
var. Bizde, Avrupa’yla, Afrika’yla, Asya’yla 
aynı anda çok iyi diyalog kurabilecek, ile-
tişim kurabilecek bir kültür var. Fakat tüm 
bunların ötesinde, bizde, genç, dinamik, 
enerjik, artık iyi de eğitim alan bir nesil 
var. Bu genç nesil, her sektörde olduğu 
gibi, tekstil ve hazır giyim sektöründe 
de bizim küresel rekabette en önemli, en 
büyük avantajımız. İş kültürü, sadakat, iş 
ahlakı, dayanışma, bağlılık noktasında, 
diğer ülkelere göre son derece olumlu fark-
lılıklara sahip bir iş gücüne sahibiz. 

Bakın ben, Doğu ve Güneydoğu’ya yaptı-
ğım ziyaretlerde, uluslar arası firmalara 
üretim yapan atölyeleri ziyaret ettim. Son 
derece modern atölyelerde, Avrupa stan-
dartlarında bir iş ortamında, iş güvenli-
ğini, çalışanlarının sosyal güvencelerini 
azami düzeyde gözeten, kaliteye önem 
veren ve yüzlerce işçi çalıştıran işyerleri 
gördüm. Buralardan gerçekten çok güzel 
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eserler ortaya çıkıyor. İmkân sağlandığın-
da, şartlar oluşturulduğunda, Türkiye’nin 
gençleri, inanılmazı başarıyor. Kahve kö-
şelerinde oturan insanımızı iş sahibi yap-
mak için artık kamu eliyle fabrika açma 
dönemi sona erdi. O model başarısız oldu 
ve tüm dünyada, geç de olsa bizde de terk 
edildi. Bize düşen nedir? Biz, yol açacağız, 
yol yapacağız, havaalanı inşa edeceğiz. Biz 
enerjiyi sanayiciye ucuza ulaştıracağız, ba-
rajlar inşa edeceğiz, şehirlerin alt yapısını 
kuracağız. En önemlisi de biz, iş ortamının 
olmazsa olmazı olan istikrarı ve güvenliği 
sağlayacağız. 

İşte şu anda, Hükümet olarak, başta Doğu 
ve Güneydoğu illerimiz olmak üzere, 
Türkiye’nin ihmal edilmiş her bölgesine, 
her iline tüm imkânlarımızla ulaşıyoruz. 
Biz, ardımız sıra artık özel sektörün de gel-
mesini, açtığımız yollardan işverenlerin, 
sanayicilerin, yatırımcıların da gelmesini 
bekliyoruz. Son teşvik uygulaması,  Hükü-
met olarak bu hedefe dönük attığımız çok 
önemli bir adımdır. Türkiye’yi, gelişmişlik 
farkları noktasında 6 sınıfa ayırdık ve 1. 
sınıftan 6. sınıfa kadar her bölgeye çok 
köklü, çok kapsamlı teşvikler sunuyoruz. 
Vergi indirimi, SSK primi işveren payı, faiz 
desteği, yer tahsisi, KDV istisnası, Gümrük 
Vergisi muafiyeti gibi çok geniş bir yelpa-
zede, bugüne kadar örneği görülmemiş 
destekler veriyoruz. Biz, üzerimize düşen 
vazifeyi bihakkın yerine getirdik ve getiri-
yoruz. 

Şimdi sıra özel sektörümüzde. Özellikle 5 
ve 6. bölgelerde, bu yeni teşvik sistemiyle 
birlikte, tekstil ve hazır giyim sektörlerini 

daha yoğun şekilde görmek istiyoruz. Ben 
inanıyorum ki, sektör, bu bölgelere açıl-
dığında, asla ve asla zarar etmeyecek, ölü 
yatırım gerçekleştirmeyecektir. Tam tersi-
ne, bölgenin dinamik iş gücü, bölgenin sa-
dakati, iş kültürü, orada yatırım yapanları 
mutlu da edecektir. Öncelikle 5 ve 6’ıncı 
bölgede bulunan illerimizden yetişmiş 
işadamlarımızın, ardından diğer yatırım-
cıların bölgeye ilgisi, bölgenin kaderini de-
ğiştirecek, hem bölgenin, hem Türkiye’nin 
kronik sorunlarına çözüm üretecektir. 

Daha önce de ifade ettim; Terörün , 
Türkiye’ye, sadece maddi maliyeti, bir he-
saplamaya göre 350 milyar doların üzerin-
de… Bölgedeki yoksulluk, işsizlik, terörü 
besleyen en önemli etken. Zaten terör ör-
gütü de, yoksulluk ve işsizliği istismar et-
tiği için, bölgede terörü sona erdirecek her 
adımı engellemeye çalışıyor. Ama şu anda 
bölge halkı, bizim samimiyetimizi, gayret-
lerimizi, samimi çabalarımızı görüyor ve 
bize destek veriyor. Hükümetle birlikte 
özel sektör de vatandaşla kucaklaştığında, 
biz bu sorunu ortadan kaldırır ve terör ma-
liyetini doğrudan Türkiye’nin topyekûn 
kalkınmasına seferber edebiliriz. 

Değerli dostlarım…

Bugün Küresel finans krizi sürecinde bü-
yüyen bir Türkiye var. Dünya dış ticareti-
nin azalma eğiliminde olduğu bir dönem-
de, ihracatını rekor seviyede artıran bir 
Türkiye var. Sadece belli bölgelere, belli ül-
kelere değil, artık dünyanın her yerine ula-
şan, her yerde yatırım yapan, müteahhitlik 
yapan, her yere ürün satan bir Türkiye 
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var. Bu noktaya çok zor ulaştık. Onun için, 
gevşemeyecek, rehavete asla mahal ver-
meyeceğiz. Küresel rekabetteki gücümüzü 
daha fazla artıracağız. İmkânlarımızı, 
potansiyelimizi, hazinelerimizi daha fazla 
seferber edecek, tüm süreçlere katacağız. 
Hem İstanbul’u, hem diğer 80 vilayetimi-
zi harekete geçirip, dünyadaki iddiamızı 
güçlendireceğiz. İstanbul, finans merkezi 
olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. İstan-
bul, her yıl 10 milyonu aşan turist sayı-
sıyla, bir kültür ve turizm merkezi olma 
yolunda kararlılıkla ilerliyor. İstanbul, 
ulaşımda, sanayide, ticarette dünyanın en 
önemli merkezlerinden biri haline geliyor. 
İstanbul’un modada da bir merkez haline 
gelmesi için her türlü imkâna, potansiyele 
sahibiz. Sizin gayretlerinizle, bizim destek-
lerimizle, bu işte önemli yol aldık ve alma-
ya devam ediyoruz. Aynı şekilde, dayanış-
ma içinde yürüyecek, İstanbul’u üretim ve 
pazarlamanın ötesinde inşallah bir moda 
ve tasarım merkezine de dönüştüreceğiz. 

Ben, bu düşüncelerle bir kez daha 5.’si dü-
zenlenen Moda ve Hazır Giyim Konferan-
sının başarılı geçmesini diliyorum. Türki-
ye Giyim Sanayicileri Derneği’ne, sponsor 
firmalara, konferansa katılan, katkı veren 
tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. 
Türkiye’yi büyüttüğünüz, istihdama katkı 
sağladığınız, ihracatta bize rekor sevinç-
lerini yaşattığınız için sizlere de teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Sevgili Suriyeli kardeşlerim, öncelikle siz-
leri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, 
Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum. Esselamu 
Aleyküm, ve rahmetullahi, ve berekatüh. 
Ehlen ve Sehlen ve Merhaban Biküm Fi 
Türkiya…

Sizler, bizim kardeşlerimizsiniz… Sizler, şu 
anda, kardeşlerinizin yurdunda, kardeş-
lerinizin evindesiniz… İnşallah, Suriye’de 
güvenlik sağlanıncaya kadar, sizler, gönül-
lü olarak dönmek isteyinceye kadar, sizi 
misafir edecek; kardeş kardeşi nasıl ağır-

Kilis | 6 Mayıs 2012 

Öncüpınar Geçici Barınma 
Merkezi’nde Suriyeli 

Mültecilere Hitap
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larsa, biz de imkânlar ölçüsünde sizleri 
ağırlayacağız. 

Şu ana kadar Suriye’den Türkiye’ye, top-
lamda 40 bin 807 kişi giriş yaptı. Bun-
lardan, yaklaşık 18 bini, tamamen kendi 
istekleri doğrultusunda, tamamen gönüllü 
olarak Suriye’ye geri döndü. Şu an itiba-
riyle, Kilis Öncüpınar Kampı’nda, Hatay 
Altınözü 1 ve 2, Yayladağı, Reyhanlı, Apay-
dın kamplarında, Gaziantep Islahiye ve 
Şanlıurfa Ceylanpınar Kamplarında, yani 
8 kampta, toplam 23 bin 11 Suriyeli kar-
deşimizi misafir ediyoruz. İçinde bulun-
duğumuz bu kampta, 2 bin 1 konteynırda, 
9 bin 633 kardeşimiz misafir kalıyor. Bu 
kampın kapasitesi 12 bin kişiye çıkarıla-
cak ve çalışmalar tamamlandığında 2 bin 
60 konteynır burada misafirlere hizmet 
verecek. Ayrıca, Hatay’da bulunan misafir-
lerin tamamı da, bu kampla birlikte, 10 bin 
kişi kapasiteli Gaziantep İslâhiye Kampına 
ve 20 bin kişi kapasiteli Şanlıurfa Ceylan-
pınar Kampı’na nakledilecek. İslâhiye ve 
Ceylanpınar’da kapasite artırım çalışmala-
rına süratle devam ediyoruz. 

Tüm kamplarımızda, sizler için, eği-
timden sağlığa, gıdadan giyime, spor 
imkânlarından ibadet yerlerine kadar 
her ihtiyaç en ince ayrıntısına kadar dü-
şünülüyor ve bu ihtiyaçlar gideriliyor. Şu 
anda, Hatay’da, 35 derslikte 805 öğrenci, 
okul öncesi, ilk ve ortaöğretime devam 
ediyor. İnşallah, burada bulunan 4 bin 
251 okul çağındaki yavrumuz için de 
eğitim imkânlarının oluşturulması için 
çalışıyoruz. Tekrar ediyorum: Sizler, kendi 
isteğinizle, gönüllü olarak, güvenlik içinde 

ülkelerinize dönünceye kadar, her türlü ih-
tiyacınızı karşılamak için elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, 
Birleşmiş Milletler aracılığıyla, Suriyeli 
kardeşlerimize yardım yapılması için çağ-
rıda bulunduk. Bize ulaşan yardımları da 
biz anında sizlere ulaştıracağız. 

Sevgili kardeşlerim…

Şunu biliniz, şuna inanınız… Zulüm, kalıcı 
değildir, daim değildir, ebedi değildir… 
Masum insanları katleden, çocukları kat-
leden, kadınları katleden zalimler, tarih 
boyunca her zaman, er ya da geç cezalarını 
çektiler… Nice Firavun, nice Nemrut, nice 
Haman, nice diktatör yaptıkları zulmün 
bedelini ödeyerek, arkalarında tarih boyu 
silinmeyecek kara bir leke bırakarak bu 
dünyadan göçüp gittiler. İnşallah, benim 
Suriyeli kardeşlerime, bizim kardeşleri-
mize zulmeden diktatörler de, er ya da geç 
bu yaptıkları zulmün hesabını milletleri 
önünde verecekler. 

Sevgili kardeşlerim…

Bizler, iki elin birbirine kenetlenmiş par-
makları kadar kardeşiz… Sizin acınız, sizin 
derdiniz, sizin meseleniz, biliniz ki, bizim 
acımız, bizim derdimiz, bizim meselemiz-
dir. Suriye’nin, istikrara, güvenliğe, refah, 
huzur ve barışa ulaşması için, kardeşlik 
hukuku çerçevesinde elimizden geleni 
yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tür-
kiye olarak kardeşlerimize el uzatırken, 
uluslar arası toplumun da dikkatlerini 
Suriye üzerinde tuttuk ve tutmaya devam 
edeceğiz. Uluslar arası toplumdan, bu 
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olaylara seyirci kalmamasını Suriye’ye, Su-
riye halkına duyarlılık göstermesini bek-
liyor, bu yönde çağrımızı tekrar ediyoruz. 

Suriye’de yaşananlar sadece Türkiye’nin 
değil, insan haklarına, temel hak ve özgür-
lüklere saygılı bütün dünya ülkelerinin 
ortak sorunudur. Biz Türkiye olarak, Su-
riye’deki kardeşlerinize, oradaki akrabala-
rınıza el uzatmak için girişimlerimizi ke-
sintisiz sürdürüyoruz. İnsani yardımların 
ulaşması için Birleşmiş Milletler nezdinde 
çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. 
Biz, Annan Planı’nın işleyeceğine, sonuç 
alacağına inanmak istiyoruz. Bugüne ka-
dar çok hayal kırıklığı yaşasak da, Annan 
Planı’ndan umut duymak istiyoruz. Tek 
bir derdimiz var: O da, Suriye’de akan 
kanın, akan gözyaşının artık dinmesidir. 
Suriye halkının taleplerinin yerine gelme-
sini, Suriye halkının haklarıyla insanca 
yaşamasını istiyoruz. Biz, Suriye halkını 
ve Suriye yönetimini birbirinden ayrı gö-
rüyor; tüm Suriye halkı için barış ve refah 
istiyoruz. 

Bu gerçekleşinceye kadar da, kardeş ülke 
Türkiye her zaman yanınızda olacak. 
Umutsuz olmayın, asla umutsuzluğa, yeise 
kapılmayın… Biz sizlerin yanınızdayız. Biz 
tüm Suriyeli kardeşlerimizle birlikteyiz. 
Dünyanın sizi duyması, görmesi ve sizi an-
laması için de var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bütün bunların yanında, inanıyor ve dua 
ediyorum ki, Allah da sizlerle birliktedir. 
Ela! İnne nasrallahi garîb… Dikkat edin! 
Allah’ın yardımı muhakkak ki çok yakın-
dır… Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. 

Kardeşlerinizin ülkesinde dilediğinizce, 
güven içinde kalabileceğinizi ifade ediyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum. Esselamu 
Aleyküm, ve rahmetullahi, ve berakatüh… 
Mea s selameh…
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Sevgili gençler, çok değerli genç arka-
daşlarım, genç kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. Ülkemizin 81 vilayetin-
den, dünyanın 5 kıtasından, 35 ülkeden 
Ankara’ya gelmiş tüm kardeşlerimize, 
onların şahsında ülkemin, dünyanın tüm 
gençlerine bu salondan, bu muhteşem 
atmosferden selamlarımı, sevgilerimi, 

saygılarımı yolluyorum. 2’nci Gençlik 
Şurası’nın hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, 
Sayın Bakanımıza ve tüm ekibine, Şura’ya 
katkı veren, kamudan, özel sektörden, üni-
versitelerimizden tüm arkadaşlarımıza, 
Şura’ya katılan siz değerli gençlere şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum. Bu vesileyle, 1988 yılında, 24 yıl 

Ankara | 19 Mayıs 2012 

2. Gençlik Şurası Kapanış 
Organizasyonu
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önce, ilk Gençlik Şurasını düzenleyen, dö-
nemin Başbakanı, 8’inci Cumhurbaşkanı-
mız Merhum Turgut Özal’ı da bir kez daha 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Mekânı 
cennet olsun diyorum…

Sevgili gençler, sevgili genç kardeşlerim…

B u g ü n ,  1 9  M ay ı s  G e n ç l i k  v e  S p o r 
Bayramı’nı milletçe coşkuyla kutladık. 
Bir kez daha, bu salondaki tüm gençlerin, 
sizlerin şahsında ülkemin tüm gençle-
rinin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. 
19 Mayıs 1919’da, Samsun’da Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk adımını atan Gazi Mustafa 
Kemal’i, Bandırma Vapurundaki yol arka-
daşlarını, Bandırma Vapurunun Kaptanı 
İsmail Hakkı Durusu’yu rahmetle yâd 
ediyoruz. Başta Kurtuluş Savaşımızın 
kahramanları olmak üzere, bugün, tüm 
şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, Allah Onlardan razı 
olsun diyoruz…

Şimdi bakın sevgili gençler… Gazi Mustafa 
Kemal’in Nutuk adlı eserinin ilk satırları, 
aynen şu ifadelerle başlıyor: “1919 senesi, 
Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çık-
tım” diyor Gazi Mustafa Kemal… “Vaziyet 
Ve Manzara-i Umumiye” diyerek, ülkenin 
içinde bulunduğu durumu anlatmaya 
başlıyor… Osmanlı Devleti’nin Birinci 
Dünya Savaşı’nda mağlup olduğunu ifade 
ediyor. Şartları çok ağır olan bir ateşkesin 
imzalandığını söylüyor. Milletin yorgun 
ve fakir bir halde olduğunu, İstanbul’daki 
hükümetin çözüm üretemediğini belirti-
yor… Genel manzarayı ortaya koyduktan 

sonra, Mustafa Kemal, aynen şu ifadelerle 
Meclis’e sesleniyor: “Efendiler! Bu vaziyet 
karşısında tek bir karar vardır” diyor ve 
devam ediyor Gazi Mustafa Kemal: “O da, 
Hâkimiyet-İ Milliye’ye müstenit, yani mil-
let egemenliğine dayalı, kayıtsız ve şartsız 
müstakil, bağımsız bir devlet tesis etmek” 
diyor… Hemen arkasından, Samsun’dan 
sonra gittiği Amasya’da da şu tarihi sözleri 
söylüyor: “Milletin istiklalini, yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır…”

Şurası son derece önemli sevgili gençler… 
Daha 19 Mayıs 1919’da, daha Samsun’a 
ayak bastığı ilk günden itibaren Gazi Mus-
tafa Kemal, “millet” diyor… “Hâkimiyet-i 
milliye” diyor… “Bağımsızlık” diyor… 
“Milletin istiklalini, milletin azim ve ka-
rarı kurtaracaktır” diyor… Gençler… İşte 
bu “millet” kavramının üzerinde hassasi-
yetle duracağız… 19 Mayıs 1919’da, daha 
Samsun’da dile getirilen, Hâkimiyet-i 
Milliye kavramının üzerinde dikkatle du-
racağız… Çünkü 19 Mayıs’a sahip çıkmak, 
19 Mayıs’ın ruhuna, özüne, ilkelerine, 
ideallerine, hedeflerine sahip çıkmaktır. 
23 Nisan’a, 30 Ağustos’a, 29 Ekim’e sahip 
çıkmak, o tarihlerin, o tarihlerdeki heye-
canın, coşkunun, umudun anlamına sahip 
çıkmaktır. 

İşte bugün Türkiye, bu tarihlere sahip 
çıktığı kadar, bu tarihlerin anlamlarına 
da sahip çıkıyor. Türkiye, bu tarihlerdeki 
ruhu, özü, heyecanı anlamak için daha 
bir gayret gösteriyor. Türkiye bu anlamlı 
tarihleri, süslü nutuklarla, eskimiş şiirler-
le, kamuflaj rengine bezenmiş protokol 
törenleriyle, 1940 model resmi geçitlerle 
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değil, artık ruhuyla, özüyle, idealleriyle, 
yüreğiyle kutluyor. İşte Gençlik, 81 vilayet-
ten gelen gençlik, Kıbrıs’tan, Avrupa’dan, 
dünyanın 35 ülkesinden gelen gençlik, 19 
Mayıs’ın ruhuna denk düşen bir anlamla 
19 Mayıs’ı kutluyor. Gençlik, sorunlarını 
konuşuyor… Gençlik, çözüm önerilerini 
tartışıyor… Gençlik, biz de varız diyor, biz 
bu ülkenin istikbaliyiz diyor… 19 Mayıs, 
sıkıcı resmi törenlerden sıyrılıyor, gençliği 
kucaklayan, gençliğin kucaklaştığı, konuş-
tuğu, müzakere ettiği, 19 Mayıs’ın anla-
mıyla örtüşen bir heyecana kavuşuyor. 

Sevgili gençler, sevgili genç arkadaşlarım…

Evet… Millet kavramının üzerinde derin-
lemesine düşüneceğiz…19 Mayıs 1919’da 
telaffuz edilen millet kavramının üze-
rinde düşüneceğiz. Amasya’da, Sivas’ta, 
Erzurum’da telaffuz edilen millet kavramı-
nın üzerinde duracağız. 23 Nisan 1920’de, 
Ankara’da Millet Meclisi açılırken; 29 
Ekim 1923’te, Türkiye Cumhuriyeti kuru-
lurken kastedilen millet kavramını bugün 
tekrar tekrar düşüneceğiz. Millet, bir ırkın 
mensupları demek değildir. Millet, aynı 
dili konuşan, aynı dine, aynı mezhebe sa-
hip insanlar demek değildir. Millet, dilin 
de, inancın da, etnik kökenlerin de çok çok 
üzerinde, daha kapsayıcı bir kavramdır. 
Millet, kendisine vatan bildiği topraklar 
üzerinde, aynı bayrağın altında, aynı ide-
aller, aynı hedefler doğrultusunda, gönül 
birliği içinde geleceğe yürüyen insan top-
luluğudur. Derisinin rengi her ne olursa 
olsun, konuştuğu dili, dini, mezhebi her 
ne olursa olsun, kendisini bu topraklara 
ait hisseden, kendisini bu toprakların 

tarihine, bu toprakların bugününe ait 
hisseden herkes, bu milletin bir ferdidir. 
Bizim millet anlayışımızda dışlamak, öte-
kileştirmek, inkâr yoktur; tam tersine ku-
caklamak vardır, kardeşlik vardır, bütün-
leşmek vardır. Tekrar ediyorum: 19 Mayıs 
1919’daki “millet” kavramı da budur, 23 
Nisan 1920’deki Millet kavramı da budur, 
29 Ekim’de, Kuruluş’un millet kavramı da 
işte budur…

Gençler… 

Sizlerden, bu ülkenin şehitliklerini tek tek 
dolaşmanızı samimiyetle rica ediyorum… 
Çanakkale şehitliklerini, Sarıkamış şe-
hitliklerini, Sakarya şehitliklerini tek tek 
dolaşmanızı, oralarda birer Fatiha okuma-
nızı, özellikle de mezar taşlarında yazan 
yer isimlerine dikkat etmenizi sizlerden 
önemle rica ediyorum. O mezar taşlarında 
Saraybosna göreceksiniz… O mezar taşla-
rında Üsküp, Priştine, Prizren, Gümülcine 
göreceksiniz… O mezar taşlarında Kudüs, 
Nablus, Gazze, Kahire, Şam, Bağdat göre-
ceksiniz… O mezar taşlarında, Van, Bitlis, 
Bingöl, Erzurum, Malatya, Urfa, Antep, 
Antalya, Rize, Trabzon, Ankara, İzmir, 
Edirne göreceksiniz… Bir kabristanda, bir 
şehitlikte yan yana yatan bu isimleri gö-
rünce, millet nedir, milliyet nedir, inanın 
anlayacaksınız. 

Millet nedir biliyor musunuz sevgili genç-
ler? Millet, dedelerinin, şehitlerinin mezar 
taşları yan yana olan insanlar topluluğu-
dur. Millet, Selahattin Eyyubi’ye de, Fatih 
Sultan Mehmet’e de aynı gururla sahip 
çıkan insanlar topluluğudur. Millet, Yunus 
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Emre’den de, Ahmedi Hani’den de aynı his-
siyatı alabilen insanlar topluluğudur. Mil-
let, İstiklal Marşı’nı da, Yemen Türküsü’nü 
de, hep bir ağızdan, yürekten, kalpten, his-
sederek okuyabilen insanlar topluluğudur. 
Millet, aynı duayı eden, aynı duaya “âmin” 
diyen, birlikte üzülüp, birlikte sevinen in-
sanlar topluluğudur. İşte bu millet tanımı-
nın, böyle bir millet kavramının, böyle bir 
ruhun sarsılmasına, törpülenmesine sizler 
asla izin vermeyeceksiniz…

Bakın gençler… Böyle bir millet tanımını 
sarsmak için, yıpratmak için, örselemek 
için tarih boyunca çok acımasız oyunlar 
oynandı… Kardeşler arasında ayrım ya-
pıldı… Milletin fertleri arasında ayrım ya-
pıldı… Bölgeler arasında, şehirlerarasında 
ayrım yapıldı… Biz, bütün bu ayrımları, 
bütün imtiyazları, inkâr ve ihmalleri eli-
mizin tersiyle ittik, reddettik ve reddediyo-
ruz… Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, “biz 
birleştirmeye geldik, ayırmaya değil. ” Bu 
milletin 75 milyon ferdi birdir, beraberdir, 
kardeştir… Bundan sonra da, bu birliği, 
bu beraberliği, bu kardeşliği bozmaya hiç 
kimsenin, ama hiç kimsenin gücü yetme-
yecektir. 

Sevgili gençler… Mehmet Akif ’in şu muh-
teşem dizelerine özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum… Buraya özellikle kulak 
vermenizi istiyorum… Diyor ki Akif… 
 
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…

Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak…

Yeis öyle bir bataktır ki; düşersen boğulursun. 

Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar

Meyus olanın ruhunu, vicdanın bağlar.

Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. 

İşte siz, bu vatana, bu memlekete sahip 
çıkacaksınız… Siz, 19 Mayıs ruhuna, 23 
Nisan ruhuna sımsıkı sahip çıkacaksınız. 
Siz, Kurtuluş Savaşı’ndaki, Cumhuriyetin 
kuruluşundaki o ruha, o felsefeye, o anla-
yışa sımsıkı sahip çıkacaksınız. Ve siz, bu 
ülkede 75 milyonun bir, beraber ve kardeş 
olduğu gerçeğine en güçlü şekilde sahip 
çıkacak, o gerçeğin sarsılmasına asla ve asla 
müsaade etmeyeceksiniz. Tarih boyunca 
bu milletin evlatları arasına nasıl nifak sok-
mak istedilerse, işte bugün de aynı şekilde 
nifak sokmaya çalışıyorlar. Tarih boyunca 
bu milletin evlatlarını nasıl birbirine düşür-
mek nasıl birbirine hasım etmek istedilerse, 
bugün de aynı senaryoyu uygulamaya çalı-
şıyorlar. 

Gençler, aldatan olmayacaksınız, ama en 
önemlisi de “aldanan” olmayacaksınız. 
Çelik gibi sinirleriniz olacak, elmas gibi 
sabrınız olacak. Oynanan oyunları görecek, 
siz bu oyunlara gelmeyecek, siz bu oyun-
lara alet edilemeyeceksiniz. Siz, tahriklere 
uyup, şiddeti bir çözüm yolu olarak tercih 
etmeyeceğiniz gibi, tahriklere uyup, mille-
tin evlatları arasına nifak ve husumet gir-
mesine de izin vermeyeceksiniz. İşte önceki 
gün, Hatay’da, 3 kardeşimizi, 3 kahraman 
subayımızı şehit verdik. Binbaşı Erhan Dik-
men, Üsteğmen Aytaç Kaya, Teğmen Ahmet 
Tarım önceki gün Hatay’da alçakça bir 
saldırıda şehit oldular. Yine Perşembe günü 
Hakkâri’de bir başka kahraman askerimizi, 
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Sinan Dündar’ı şehit verdik. Şehitlerimizi 
bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, 
silah arkadaşlarına, aziz milletimize sabır 
ve başsağlığı diliyorum. 

Biz ne yapacağız biliyor musunuz gençler? 
Türküyle, Kürdüyle bütün milletimizi, 
bütün Türkiye’yi bu alçaklardan, bu hain-
lerden kurtaracağız. Çünkü bunlar kandan, 
hem de bizzat benim Kürt kardeşlerimin 
kanından besleniyorlar. Bunlar, en önce 
benim Kürt kardeşimi hedef alıyor, en önce 
benim Kürt kardeşimin hayatını karartıyor-
lar. Benim Kürt kardeşimin evladını dağa 
alıyor, sonra onu ölmeye ve öldürmeye gön-
deriyorlar. İşte Kürt kardeşlerimizi bu kana 
susamış insanlık düşmanlarından kurta-
racağız. Gençlerin kanını oluk oluk akıtan 
bu kan âşıklarından Kürt kardeşlerimizi 
kurtaracağız. Gençlerin kanı üzerinden si-
yaset yapanların, terör örgütünün emrinde, 
gölgesinde, terör örgütünün elinde tuttu-
ğu iplerle siyaset yapanların maskelerini 
düşürecek, Kürt kardeşlerimizi bu savaş 
baronlarından kurtaracağız. Terör örgütü, 
alçakça gençlerin kanını dökerken, iplerini 
elinde tuttuğu siyasi parti, o gençlerin dağ-
da kalmasını teşvik ediyor. Bunların işte bu 
kadar gözleri dönmüş. Bunlar, bu toprakla-
ra, bu millete, hatta içinden çıktıkları Kürt 
kardeşlerime işte bu kadar yabancılaşmış 
durumdalar. 

Bakın, geçtiğimiz günlerde bir gazetede 
fotoğraf yayınlandı. 10 yıl öncesine ait bir 
fotoğraf. Fotoğrafta 19 kişi var, 19 terörist 
var. 1’i cezaevinde, 1’i kayıp, 16 tanesi 
şu anda hayatta değil. Ama başlarındaki 
terör baronu hayatta. 16 kişinin bir kıs-

mı çatışmalarda öldürülmüş, bir kısmı 
örgüt içi infazlarda katledilmiş. Bunların 
siyasetteki kuklaları çıkıyor, bunları bir öz-
gürlük savaşçısı gibi göstermeye çalışıyor. 
Uyuşturucu kaçırarak mı bunlar özgürlük 
mücadelesi veriyor? Haraç toplayarak mı? 
Kendi içlerinde infaz yaparak mı? Kendi 
mensuplarını dahi hunharca öldürerek mi 
bunlar özgürlük mücadelesi veriyor? Ken-
dilerini, Türkiye düşmanlarına kiralaya-
rak, Türkiye düşmanlarından ihale alarak 
mı bunlar özgürlük mücadelesi veriyor? 
Bunlar, Kürt kardeşlerimi öldürerek, ba-
rışın, kucaklaşmanın önünde durarak mı 
özgürlük mücadelesi veriyor? 

Bunlar, kimin taşeronu olurlarsa olsunlar, 
bu kiralık katillerle sonuna kadar müca-
deleye devam edeceğiz. Ama bunların, 
milletin arasına nifak sokmasına da asla 
fırsat vermeyeceğiz. Biz, safları ne kadar 
sıkı tutarsak, bunlar açığa çıkacaklar. Biz 
ne kadar kucaklaşırsak, bunlar boşluğa 
düşecekler. Biz sevginin, muhabbetin dilini 
yücelttikçe, bunlar emellerine ulaşamazlar. 
İşte onun için, bunların bütün engelleme-
lerine rağmen, biz, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesini kararlılıkla yürüteceğiz. Terörün, 
kuklaların, taşeronların inadına, biz kar-
deşliği, biz birliği, beraberliği büyütmeye 
devam edeceğiz. Tıpkı Mehmet Akif ’in 
dediği gibi… Sizler de yeise kapılmayacak-
sınız… Asla ümitsiz olmayacaksınız… Az-
minizden asla vazgeçmeyeceksiniz… Tek-
rar ediyorum: Sahipsiz olan memleketin 
batması haktır; sen sahip olursan, bu vatan 
batmayacaktır. Siz sahip çıktığınız sürece 
bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri 
arasına nifak girmeyecektir. 
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Sevgili genç kardeşlerim, sevgili arkadaş-
larım… 

Geleceğimiz, istikbalimiz olarak gördüğü-
müz gençler için, tarihte emsali olmayan 
yatırımlar ve reformlar gerçekleştirdik. 
2006 yılında, 30 olan milletvekili seçilme 
yaşını 25’e çektik. Gençlerin her alanda 
aktif olması, en iyi eğitimi alması, sporda, 
kültür sanatta, bilimde en iyi alt yapıya ka-
vuşması için tarihi nitelikte yatırımlar yap-
tık. 2002 yılında, gençlik ve spor faaliyet-
lerine bütçeden 63 milyon lira ayrılıyordu. 
Bugün 967 milyon lira… Böylece, gençlik 
ve spor faaliyetlerinin bütçesini 15 katına 
çıkarmış olduk. Gençleri spora daha fazla 
yönlendiriyor, başarılı gençleri daha güçlü 
şekilde teşvik ediyoruz. 9.5 yılda sporcu sa-
yısını 10 kat artırdık. Spor kulübü sayısını 
6 binden 11 bin 77’ye çıkardık. 28 ilimizde 
yüzme havuzu yaptık. 9.5 yılda 152 yeni 
spor tesisi inşa ettik, atıl durumdaki 114 
tesisi faal hale getirdik. 18 şehre stadyum 
kazandırıyoruz. 2002’den bugüne, her biri 
birer mini olimpiyat olan 600’den fazla 
spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. 

Elbette ki en büyük yatırımı eğitime yaptık. 
170 bin yeni derslik açtık, 90 yeni üni-
versite açarak, üniversite sayımızı 166’ya 
çıkardık. Okullarımıza 1 milyona yakın 
bilgisayar gönderdik. 2002 yılında 45 lira 
olan burs ve öğrenim kredisi miktarını 
2012 yılında yüzde 478 oranında artırarak 
260 liraya yükselttik. Beslenme yardımı 
günlük 50 kuruştu, 6 liraya çıkardık. Ay-
lık 180 lirayı öğrencilerimize ödüyoruz. 
Yüksek Lisans öğrencileri 90 lira alıyordu, 
bugün 520 lira alıyor. Doktora öğrencileri 

135 lira alıyordu, bugün 780 lira alıyor. 
Burs ve kredileri, 2002’deki gibi üç ayda bir 
değil, aydan aya öğrencilerimize ödüyoruz. 
İsteyen her öğrenciye, istisnasız, ayrım yap-
madan, durumuna göre burs ya da kredi 
veriyoruz. 2002’de 452 bin öğrenci burs 
ya da kredi alıyordu; bugün 1 milyon 173 
bin öğrenci burs ya da kredi alıyor. Bugüne 
kadar, 95 bin yatak kapasiteli 232 yeni yurt 
ve bloğu gençlerimizin hizmetine sunduk. 
Sadece 2012 yılında, yatırım programımız-
da, 183 adet 110 bin öğrenci kapasiteli yurt 
bulunuyor. İnşallah, Ekim ayında, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun tarihinde hiç görül-
memiş, rekor seviyede bir açılışı gerçekleş-
tirecek, 52 yurdun açılışını aynı anda yapa-
cağız. Yurtların standartlarını yükselttik. 
Yeni yurtları otel standardında, mobilyalı, 
banyolu, tuvaletli, telefonlu odalar olarak 
öğrencilerimize teslim ediyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurarak, genç-
liğe yönelik yatırımları koordineli şekilde 
desteklemeye, gençliğin sorunlarıyla daha 
yakından ilgilenmeye başladık. Bakın bu-
gün, buradan, bu salondan, Türkiye gene-
linde 62 kalem eser ve yatırımın temelini 
atacağız. Gençlerimiz için, toplamda, 905 
milyon liralık, yani yaklaşık 1 milyar liralık 
yatırımın inşasına buradan start vereceğiz, 
bismillah diyeceğiz. Bugün buradan, 32 
yeni yurt inşaatını başlatıyoruz. 30 adet 
farklı spor tesisinin, yüzme havuzunun, 
gençlik merkezinin, stadyumun temelini 
atıyoruz. Temelini attığımız 32 yurttan, 
sadece 2’sini sizlere tanıtmak istiyorum. 
Van Merkez’de, 6 bin 110 kişi kapasiteli 3 
yurt inşa ediyoruz. Bir tanesi 2013’te ta-
mamlanacak; ama diğer ikisini bu yılsonu-
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na yetiştireceğiz. Mersin’de, 3 bin 500 kişi 
kapasiteli bir yurt inşa ediyoruz. Bu yur-
dumuz, 2013 Nisan ayında tamamlanacak 
ve inşallah, 2013 Akdeniz Oyunlarına ev 
sahipliği yapacak olan Mersin’de, sporcu-
ların da barınması için kullanılacak. Bütün 
yurtlarımızda odalar 1 ve 3 kişilik… Hepsi 
lüks otel kalitesinde… Yine Mersin’de, 25 
bin seyirci kapasiteli stadyumun temelini 
atıyoruz. Malatya’da aynı şekilde 25 bin 
kişi kapasiteli stadyumun temelini atıyo-
ruz. Bütün bunların, sizlere, gençlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Temel atma törenine geçmeden önce, bir 
kez daha, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-
ramınızı kutluyorum. 24 yıl aradan sonra 
2’ncisi gerçekleşen Gençlik Şurası’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz 
sizlere inanıyoruz… Biz sizlere güveniyo-
ruz… Milletin emanetine sahip çıkacağını-
za, bizden devralacağınız mirası daha da 
büyüteceğinize gönülden inanıyoruz. Her 
birinizin, illerinize, şehirlerinize, ülkeleri-
nize sağ salim bir şekilde dönmenizi dili-
yorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, genç 
arkadaşlarınıza selamlarımı iletmenizi siz-
lerden rica ediyorum. Temelini atacağımız 
tesislerin de bir an önce tamamlanmasını 
temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 
gerçekleştireceğimiz kura çekimi ile görev 
yerleri belli olacak, 7 bin 746 engelli karde-
şimi şimdiden tebrik ediyorum. Bu kardeş-
lerime, yeni işlerinde ve yeni hayatlarında 
başarılar diliyorum. 

Bugün, kura çekimi neticesinde bir yere 
yerleşemeyecek olan kardeşlerimin de asla 
ve asla umutsuzluğa kapılmamalarını, asla 
karamsar olmamalarını, yeise, üzüntüye 
kapılmamalarını özellikle rica ediyorum. 
Zira, Allah’ın izniyle, milletimizin deste-
ğiyle, bu istihdam süreci inşallah bundan 
sonra da devam edecek. Türkiye büyüdük-
çe, ekonomi büyüdükçe, şartlar iyileştikçe 

Ankara | 9 Ağustos 2012 

Özürlü Memur Seçme Sınavı 
Kura Çekim Töreni
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biz bunu topluma, milletimize yansıtmaya 
devam edecek, Türkiye’de işsizlik sorunu-
nu inşallah kısa süre içinde makul seviye-
lere çekeceğiz. 

Burada, benden önce atamaya ilişkin bazı 
rakamlar, bazı oranlar açıklandı… Ancak 
ben, atamayla eğitim arasındaki ilişkiye 
burada özellikle dikkat çekmek istiyo-
rum. Bakınız, biz, 7 bin 746 kişilik kadro 
ilan ettik. 7 bin 746 kadro için, Türkiye 
genelinde 128 bin 330 kişi başvurdu. Yani 
ilan edilen kadronun 16 katı kadar baş-
vuru oldu. Ancak, şurası çok önemli… Bu 
kadrolara başvuran, yaklaşık her 2 lisans 
mezunundan 1’ini istihdam edebiliyoruz. 
Aynı şekilde, bu kadrolara başvuran her 
5 ön lisans mezunundan 1’ini istihdam 
edebiliyoruz. Ama, ilkokul, ortaokul ve lise 
mezunları arasında çok büyük bir yığılma 
olduğunu görüyoruz. Lise mezunu her 16 
kişiden biri ancak istihdam edilebilecek. 
İlk ve ortaokul mezunlarından ise, her 66 
kişiden ancak 1’i istihdam edilebilecek. 

Bizim, bu tablo üzerinde dikkatle durma-
mız gerekiyor, bu tablo üzerinde çok iyi 
düşünmemiz gerekiyor. Eğitim seviyesi 
yükseldikçe, istihdam oranı artıyor. Eğitim 
seviyesi yükseldikçe, istihdam talebi, istih-
dam ihtiyacı artıyor. Başta anne babaların, 
ardından engelli kardeşlerimizin bunu 
görüp, eğitim noktasında her zamankin-
den daha fazla bir gayret içinde olmala-
rını ben özellikle rica ediyorum. Zira biz, 
eğitimin önündeki engelleri çok büyük 
oranda kaldırdık, şu anda da halen kal-
dırmaya devam ediyoruz. Özellikle engelli 
kardeşlerimizin okuması, okutulması, en 

iyi eğitimleri alabilmesi için gerçekten bü-
yük düzenlemeler yaptık. Özel eğitimden 
faydalanmak için gereken özür oranını 
düşürdük;  yaş sınırını kaldırdık. 

Özel eğitim okullarında öğrenim gören 
öğrenci sayısı 2002 sonunda 17 bin 320 
iken, 2011 sonunda 40 bin 189’a yükseldi. 
Özel eğitim sınıf larında öğrenim gören 
öğrenci sayısı 2002 sonunda 6 bin 912 
iken, 2011 sonunda 18 bin 576’ya ulaştı. 
Kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören 
öğrenci sayısı 2002 sonunda 31 bin 708 
iken 2011 sonunda 93 bine ulaştı. 2005 
yılında başlattığımız bir proje ile engelli 
öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması 
uygulamasını gerçekleştirdik. 2004–2005 
eğitim-öğretim yılının 2’nci döneminde 6 
bin 901 öğrenciyi bu şekilde okullara ta-
şımıştık. 2010-2011 öğretim yılı sonunda 
bu sayı 36 bin 500’e ulaştı. Okullarımızı, 
şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim mater-
yallerini yeniden düzenleyerek, yeniden 
inşa ederek, okulun, eğitimin önündeki 
engelleri tek tek kaldırmaya devam edi-
yoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu hak-
lardan yararlanmalarını, en iyi eğitimi 
almalarını, iş piyasasında rekabette öne 
çıkmalarını arzuluyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, geçtiğimiz 10 yılda engelli kardeşle-
rimizin hayat şartlarını iyileştirmek için 
çok önemli adımlar atık. Özellikle 2005 
yılında çıkardığımız Özürlüler Kanunu, bu 
alanda devrim niteliğinde bir düzenleme. 
Bu kanunla, eğitim hizmetlerinden bakım 
hizmetlerine;  istihdamdan ayrımcılığın 
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önlenmesine kadar, engellilerimizi ilgilen-
diren pek çok konuda en tabii haklarını 
teslim ettik. Evet, engelli kardeşlerimizle 
ilgili çalışmaları yardım veya lütuf anlayı-
şıyla değil, onların haklarını teslim etme 
anlayışıyla yürütüyoruz. Engellilerle ilgili 
pozitif ayrımcılık içeren kanunların Anaya-
sa Mahkemesi engeline takılmaması için, 
2010 yılı Eylül ayındaki halkoylamasıyla 
Anayasamızda bir değişiklik yaptık. Böy-
lece, engellilerin haklarının teslim edilme-
siyle ilgili çalışmaları Anayasal güvenceye 
kavuşturmuş olduk. Yine geçtiğimiz yıl 
Bakanlıkları yeniden yapılandırırken, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bün-
yesinde, engellilerimizle ilgili çalışmaların 
koordinasyonunu yürütecek bir Genel Mü-
dürlük kurduk. Böylece, engelli kardeşleri-
mize yönelik politikalarımızı daha süratli 
ve verimli şekilde yürütecek bir mekaniz-
ma oluşturmuş olduk. 

Elbette, engelli kardeşlerimiz için sadece 
yasal, Anayasal düzenlemeler yapmakla, 
yeni kurumlar ihdas etmekle kalmadık. 
Geride bıraktığımız 10 yıl içinde, Hükümet 
olarak, engelli kardeşlerimizin sorunları-
nın çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, 
haklarının teslim edilmesi, yani zihinlerde-
ki engellerin kaldırılması için çok samimi 
bir mücadele içinde olduk. Bakınız, Kamu-
da ve özel sektörde engelli kotasında bir 
yıl içinde istihdam edilen işçi sayısı 2002 
yılı sonunda 10 bin 883’tü. Bu rakam şu 
anda ne biliyor musunuz? 2011 yılı sonu 
itibariyle 38 bin 349. Yıllık kotayı yüzde 
400 oranında artırdık;  üstelik bunu da, 
tüm dünyada etkisini çok ağır hissettiren 
küresel ekonomik kriz sürecinde yaptık. 

Engelli istihdamını daha da artırmak için 
kredi, hibe, teşvik gibi düzenlemeler yap-
tık. Şu anda, hiçbir istihdam alanında yer-
leşemeyen zihinsel engelliler, akıl hastaları 
ve otizm tanılı kardeşlerimiz için çalışma 
yapıyoruz. Korumalı işyeri olarak adlan-
dırdığımız özel teşvikli işletmelerde, bu 
kardeşlerimizin başarılı olabilecekleri sek-
törlerde çalışabilmelerini ve üretime dâhil 
olabilmelerini de inşallah sağlayacağız. 

Evde bakım ücreti uygulamamız çok ba-
şarılı şekilde devam ediyor. Evde bakım 
ücreti olarak, aylık bir asgari ücret tutarın-
dan ödeme yaptığımız engelli sayısı, bugün 
itibariyle 371 bin 941 kişiye yükseldi. Özel 
bakım merkezlerinde bakım hizmeti sağla-
nan engelli vatandaşlarımızın sayısı bugün 
itibariyle 7 bin 789’a, bu hizmet için öde-
nen aylık tutar ise 10 milyon 677 bin 507 li-
raya ulaştı. Şu an için bakım hizmeti almak 
için sıra bekleyen engellimiz bulunmuyor. 
Evde bakım yapan vatandaşlarımız için, 
engelli kardeşlerimizin anne babaları için 
eğitim hizmeti uygulaması üzerinde de 
çalışıyoruz, yakında inşallah bu hizmeti de 
devreye alacağız. Engelli kardeşlerimizin, 
sosyal hayata uyum sağlamaları, her türlü 
haktan en iyi şekilde yararlanabilmeleri 
için de düzenlemelerimiz sürüyor. Sokak-
ları, toplu taşıma araçlarını, kamu ve bele-
diye hizmet binalarını yeniden düzenliyor, 
engelli kardeşlerimizi gözetecek şekilde 
ulaşımı daha da kolaylaştırıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Ben her zaman ifade ediyorum: Bizim için 
esas olan insandır, bizim için esas olan 



297

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

candır. Biz, insanların kimliğine bakma-
yız, diline, inancına, etnik kökenine, fiziki 
görünümüne asla ve asla bakmayız. Ne-
fes alıp veren herkes, her can, her insan, 
bizim için birinci sınıf vatandaştır;  bize 
Yaradanın emanetidir. Biz, Osmanlı Devle-
tinin kuruluşunun manevi mimarlarından 
Şeyh Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” tavsiyesini, siyasetin ve idarenin 
merkezi olarak kabul ediyoruz. Aynı şekil-
de Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz Ya-
radandan ötürü” sözünü kendimize rehber 
ediniyoruz. Bu ülkede, hiç kimsenin, hiç-
bir ferdin, hiçbir bireyin kendisini yalnız, 
ötelenmiş, itilmiş hissetmesine, ayrımcılı-
ğa maruz kalmasına biz rıza göstermeyiz, 
gösteremeyiz. 

Şu anda biz, on yılların, yüz yılların tortu-
laşmış sorunlarını çözmenin mücadelesi 
içindeyiz. Bu zaman alıyor, sabır, kararlılık 
gerektiriyor;  ama Allah’ın izniyle tüm bu 
sorunları en ideal şekilde çözecek, 75 mil-
yon için daha mutlu, daha huzurlu, daha 
yaşanabilir bir Türkiye’yi hep birlikte inşa 
edeceğiz. Hiç kimse karamsarlığa kapılma-
sın. Topluma kasıtlı olarak pompalanan 
umutsuzluğa hiç kimse prim vermesin. 
Türkiye çok sağlam bir zeminde, emin 
adımlarla, kararlı adımlarla geleceğe yürü-
yor ve yürümeye devam edecek. 

Ben, bugün kura çekimiyle görev yerleri 
belli olacak tüm kardeşlerime bir kez daha 
başarılar diliyorum. Yeni işleri, yeni hayat-
ları hepsi için hayırlı olsun diyorum. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, sınav 
ve yerleştirmeleri başarıyla gerçekleşti-
ren Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığımıza, emeği geçen, katkısı olan 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Hepinizin Ramazan Bayramlarınızı da 
şimdiden tebrik ediyor, hayırlara vesile 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli vatandaşlarım, değerli kardeş-
lerim, şehitlerimizin muhterem aileleri;  
muhterem gazilerimiz, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor;  Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız tarafından düzenlenen bu 

iftar buluşmasına hepiniz hoş geldiniz 

diyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Baka-

nımıza, tüm ekibine, sivil toplum örgütle-

rimize, böyle anlamlı bir buluşmayı tertip 

ettikleri için özellikle teşekkür ediyorum. 

Ankara | 9 Ağustos 2012 

Şehit Yakınları ve Gaziler 
Dairesi Başkanlığı Bilgilendirme 

Toplantısı
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Bu vesileyle, Ramazan-ı Şerif ’in sizler için 
hayırlı, mübarek olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum. Bu mübarek ayda tuttu-
ğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin ka-
bulünü temenni ediyor, hepinizin, huzur, 
afiyet içinde nice Ramazanlara erişmesini 
diliyorum. Elbette, bu güzel Ramazan ak-
şamında, vatanı için, milleti için, bayrağı 
için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi 
rahmetle, minnetle yadediyorum, me-
kanları cennet olsun, Allah, bizi Onların 
şehadetine ve şefaatine nail etsin diyorum. 
Aynı şekilde, vatanı için mücadele eder-
ken gazilik mertebesine erişmiş, bugün 
artık aramızda olmayan tüm gazilerimizi 
de rahmetle anıyorum;  hayattaki gazileri-
mize Rabbim’den uzun ve hayırlı ömürler 
niyaz ediyorum. 

Bizler, şehitlerinin Hayy, yani canlı olduk-
larına inanan;  böyle bir dinin, böyle bir 
inanç ve imanın mensuplarıyız. Yüce kita-
bımız Kur’an-ı Kerim, bizlere, şehitlerimizi 
şu ifadelerle tasvir ediyor: “Allah yolunda 
öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis, 
onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, 
lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin 
sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadır-
lar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan 
kimselere de hiçbir korku olmayacağına 
ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. ”

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif de, adeta bu 
Ayet-i Kerime’nin bir tefsiri mahiyetinde, 
aziz şehitlerimize şu dizelerle sesleniyor: 
 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. 

Hercü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap

Seni ancak ebediyyetler eder istiab. 

…

Sen ki, asara gömülsen taşacaksın… heyhat

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat…

Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, 

Sana aguşunu açmış duruyor peygamber. 

Evet… Mertebelerin en yükseğine erişmiş, 
Allah’ın katında, ana-babaları, eşleri, ni-
şanlıları, yavruları katında, bu aziz mille-
tin katında en büyük rütbeye nail olmuş 
şehitlerimizi Rabbim inşallah rahmetiyle, 
merhametiyle kuşatsın diliyorum. Millet 
olarak, göğüslerini vatanları, toprakları 
için siper etmiş evlatlarımıza, yavruları-
mıza minnet duygularımızı burada bir kez 
daha ifade ediyorum. Özellikle, son hafta-
larda, Hakkari, Eruh, Şemdinli’de, dün de 
Şırnak’ta, oruçlarını kahpe bir kurşunla 
açan şehitlerimizden Allah razı olsun, me-
kanları cennet olsun diyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Allah, hiç kimseye, hiçbir ana-babaya evlat 
acısı yaşatmasın. Bir baba olarak biliyo-
rum ki, yavrusunu yitirmiş anneyi, evladı-
nı yitirmiş babayı hiçbir tesirli söz teselli 
edemez. Milletçe çok ama çok iyi biliyoruz 
ki, yüreklerde oluşan acıyı hiçbir şey din-
diremez. Ancak burada şu noktayı bütün 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum. 
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Şehitlerimiz, şehadet şerbetini yudumla-
dıkları o ana kadar sizlerin evlatlarınızdı. 
Ama onlar bugün, sizlerin olduğu kadar 
artık bizim de evlatlarımız, artık onlar bu 
aziz milletin evlatları. Bu topraklar üzerin-
de, ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizden 
aldığı güç ve ilhamla özgürce dalgalanı-
yor. Bizler, bu vatan toprakları üzerinde, 
şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, istik-
lalimize aşık şekilde hayatlarımızı idame 
ettiriyoruz. Aziz şehitlerimiz olduğu için 
bizler, tarih sahnesinde bir millet olarak 
varlığımızı sürdürüyoruz. 

Bizler, bu toprakları, bu vatan toprakları-
nı, sahip olduğumuz bu istiklali, maddi 
bedeller ödeyerek değil, şehitlerimizin 
kahramanca mücadelesi sayesinde elde 
ettik. Bu ülke ve bu topraklar, bize şehit-
lerimizin kutsal emanetidir. Hiç kimsenin 
endişesi olmasın;  hiç kimse umutsuzluğa, 
karamsarlığa kapılmasın. Şehitlerimizin 
izinden yürüdüğümüz müddetçe, Allah’ın 
izniyle, milletimizin hayır duaları ve des-
teğiyle, ay yıldızlı bayrağımız bu topraklar 
üzerinde özgürce dalgalanmaya devam 
edecek. Vatan müdafaası bizim için şandır, 
şereftir, namustur. Bu ülkenin düşmanları 
bilsinler ki, bu millet, tarihin her dönemin-
de olduğu gibi, bugün de, son neferine, son 
nefesine kadar vatanını kahramanca mü-
dafaa etmeye devam edecektir. Karşımızda 
hangi düşman olursa olsun;  karşımızdaki 
düşman hangi alçakça, hangi namert-
çe, hangi kalleşçe yönteme başvurursa 
başvursun;  biz, büyük bir millet olarak, 
bugüne kadar bu saldırıların hepsini de 
bertaraf ettik ve edeceğiz. 

Bakın sevgili kardeşlerim… Şu anda, kar-
şımızda, ilkeleri, değerleri, kutsalları olan 
bir düşman yok. Şu anda karşımızda, na-
mertçe saldıran, kalleşçe tuzaklar kuran, 
ardından korkakça kaçan, mağaralara 
korkakça saklanan bir düşman, böyle bir 
tehdit var. Düşünebiliyor musunuz: Telsiz-
le talimat gönderiyorlar, “3 bin sivil ölse 
de, şemdinli’ye girin, orada kalın, ölün 
ama geri dönmeyin” diye talimatlar veri-
yorlar. Çukurca’da etkisiz hale getirilen 
teröristlerin otopsileri yapıldı. Çukurca’da 
ölen 3 teröristin, daha 16-17 yaşlarında 
kız çocukları oldukları bu otopside ortaya 
çıktı. Bu çocukların, 16-17 yaşlarındaki bu 
küçük kız çocuklarının, ellerine el bomba-
ları verilerek, en ön saflara sürüldükleri 
öğrenildi. Terör örgütünün elebaşıları, 
aldıkları ihalenin gereğini yerine getirmek 
için, çocukları, kız çocuklarını en ön safla-
ra sürüp, onları katledecek kadar insanlık-
tan, iz’andan, insaftan yoksunlar. Bunların 
hiçbir amacı yok, hiçbir hedefleri, hiçbir 
gayeleri yok. Bunlar, sadece ve sadece 
huzursuzluk çıkarmak, istikrarı bozmak, 
toplumda karamsarlık, umutsuzluk oluş-
turmak, milletin fertleri arasına nifak 
sokmak istiyorlar. Bunlar, bir gayenin 
peşinden koşmuyorlar;  kendilerine ihale 
veren Türkiye düşmanlarına taşeronluk 
yapıyorlar. 

Dikkat edin… Son dönemde, doğrudan 
Hükümetimizi, doğrudan doğruya AK 
Parti Hükümetini hedef alıyorlar. Neden? 
Çünkü Hükümet olarak bu meseleyi kalıcı 
olarak çözmek için samimi gayret gösteri-
yoruz. Acıların sona ermesi için, sızıların 
dinmesi için, annelerin, babaların gözya-
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şının artık akmaması için Hükümetimiz 
gerçekten çok samimi, çok kararlı adımlar 
atıyor. Ama biz, burada yaşatmak için her 
türlü çabayı gösterirken, maalesef karşı-
mızdakiler, öldürmek için ellerinden ne 
geliyorsa yapıyorlar. Biz huzur için, barış 
için, anneler için, babalar için yüreğimizi 
ortaya koyarken, onlar 16-17 yaşında kız 
çocuklarını öne sürerek, annelere, baba-
lara büyük acılar yaşatmak istiyorlar. Biz 
bu oyunlara, bu kalleşçe saldırılara boyun 
eğmeyeceğiz. Biz, terörle mücadeledeki 
kararlılığımızdan en küçük bir geri adım 
atmayacağız. 

Bakın, Hükümet olarak bu süreçte biz 
yalnız bırakıldık. Meclis’te grubu olan, ol-
mayan partilere gittik;  samimi şekilde bu 
süreci birlikte götürme teklifinde bulun-
duk. Bunun siyaset üstü, milli bir mesele 
olduğunu, hepimizin, milletimizin ortak 
acısı olduğunu ifade ettik ve sorunu birlik-
te çözme önerisinde bulunduk. Ne yazık 
ki, bütün o süreç boyunca, siyasi partiler 
çözüme yaklaşmadılar, çözüm konusunda 
bize destek vermediler. Şehitlerimizin, 
gençlerin kanından beslenen siyasi parti-
ler, çözümü değil, sorunun devamını ter-
cih ettiler. Şimdi Ana Muhalefet Partisi, 14 
Ağustos’ta Meclis’i olağanüstü toplantıya 
çağırıyor. Biz terörle mücadele ederken, 
onlar da terör örgütünün ağzıyla bizimle 
mücadele ediyor. 

Açık söylüyorum, biz, terör örgütüne 
motivasyon sağlayacak hiçbir girişimin 
içinde olmayız. Ana Muhalefet Partisi’ne 
biz defalarca çağrıda bulunduk;  öneriniz 
varsa getirin, bunu konuşalım dedik. Tüm 

dünyada terör meselesi, o ülkelerdeki tüm 
kesimlerin ittifakıyla, ortak çabasıyla, Hü-
kümete olan destekleriyle çözüldü. Bizde 
muhalefet, terörü çözmek için değil, ne 
yazık ki terörden nemalanmak, oradan 
siyasi rant elde etmek için elinden geleni 
yapıyor. Ana Muhalefet Partisi, bizim tüm 
önerilerimizi, tüm girişimlerimizi elinin 
tersiyle iterken, şu anda terörün, terör 
örgütünün, terör örgütünün uzantısı par-
tinin kuyruğuna takılarak, terörün değir-
menine maalesef su taşıyor. Biz, terörün 
siyasi gündemi şekillendirmesine müsaa-
de etmeyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, çok değerli vatandaş-
larım…

Bildiğiniz gibi, 3 Temmuz’da, Şehit Yakın-
ları, Gaziler, Engelliler ve Terör Mağdur-
larının haklarını yeniden düzenleyen bir 
tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
yasalaştırdık. Bu yeni yasanın, yeni yasay-
la tanınan hakların sizlere hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu yasayla, Şehit yakınlarımıza 
tanınan istihdam hakkını birden ikiye çı-
kardık. Şehidimizin eşi, çocuğu ve kardeş-
lerinin yanısıra, anne babası da bu haktan 
artık yararlanabilecekler. Şehit ailelerimiz 
için sıkıntılı durumlar oluşturan malullük 
ve muhtaçlık şartını da artık bu yasayla 
kaldırdık. Anne babalara ödenen maaşlara 
bir alt taban getirdik;  böylece maaşlarda 
aylık 250 Lira’nın üzerinde bir artış sağla-
mış olduk. Gayrimenkul hibelerinde, toplu 
taşım araçlarından yararlanmada bazı 
kolaylıklar sağladık. Şehit tanımını değiş-
tirdik, kapsamı genişlettik, terör mağduru 
olan sivil vatandaşlarımızı da şehitlik kap-
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samına aldık. Ağır malul olan gazilerimize 
sağlanan destekten, köy korucuları ve sivil 
vatandaşların da yararlanmasını getirdik. 
Bu desteği iki katına yükselttik. Sağlık, sos-
yal güvenlik, toplu konut, sosyal yardımlar 
noktasında yararlanma haklarını bu ya-
sayla daha da genişlettik. Bir kez daha bu 
yasanın, bu yeni hakların sizler için hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bizler, şehitlerimizin, gazilerimizin bize 
emaneti olan bir ülkede yaşıyoruz. Allah’ın 
izniyle bu emaneti namusumuz, şerefimiz 
bilerek ebediyyen gururla taşıyacağız. İn-
şallah şehitlerimize mahcup olmayacak, 
onların hatırasına halel getirmeyeceğiz. 
Şehitlerimizin bize emaneti olan sizleri de, 
kutsal bir emanet olarak, milletimizin en 
değerli varlıkları olarak, her türlü imkanla 
desteklemeye, sizlerin yanında olmaya de-
vam edeceğiz. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, bir 
kez daha geldiğiniz, katıldığınız, bizleri 
sevindirdiğiniz için sizlere tek tek teşek-
kür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımıza, bu güzel buluşmayı tertip 
ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. 
Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik 
ediyor;  sağlık, afiyet ve huzur içinde nice 
bayramlara erişmenizi diliyorum. Şehitle-
rimize, gazilerimize milletçe şükranlarımı-
zı tekraren ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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S e v g i l i  İ s t a n b u l l u l a r ,  B i n g ö l ’ d e , 
G a z i a n t e p’ t e ,  Ka h r a m a n m a r a ş ’ t a , 
Samsun’da, İzmir’de canlı bağlantıyla 
bizleri takip eden değerli kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.  

Öncelikle Antalya’da şehit edilen 3 polis 
memurumuza da Allah’tan rahmet diliyo-

rum. Yine Akçakale’de, Suriye tarafından 
atılan top mermileriyle önceki gün hun-
harca şehit edilen kardeşlerimize Cenab-ı 
Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. 
Yaralılarımıza şifa temenni ediyorum. 
Bütün Akçakale’li kardeşlerimize geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Kayıplarımı-
zın acısı yüreğimizi yaktı. Ama ülkemize 
yapılan bu saldırıyı cevapsız bırakmadık. 

İstanbul | 5 Ekim 2012 

Afet Riski Taşıyan Binaların 
Toplu Yıkım Töreni
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Saldırıya derhal misliyle karşılık verdik.  
Birleşmiş Milletler ve NATO başta olmak 
üzere, ilgili uluslararası mekanizmaları 
süratle harekete geçirerek, haklılığımızı 
bütün dünyaya anlattık ve tescil ettirdik. 
Uçağımızın düşürülmesi sonrasında 
Suriye’ye gerekli uyarıları açıkça yapmış, 
benzer olayların tekerrürü halinde verece-
ğimiz tepkileri ilan etmiştik. Buna rağmen 
Suriye’nin Türkiye’ye yönelik mütecaviz 
tutumunu sürdürmesi, hele hele toprak-
larımıza atılan bombalar sebebiyle vatan-
daşlarımızın zarar görmesi, bizi karşılık 
vermeye mecbur bıraktı. Ülkemizin say-
gınlığına, itibarına halel getirecek hiçbir 
girişimi karşılıksız bırakmadık, bırakmı-
yoruz. 

Şunu, bir kez daha ve samimiyetle ifade 
etmek istiyorum. Biz asla savaş meraklısı 
değiliz. Türkiye savaş peşinde koşan bir 
ülke asla değil. Tam tersine biz, bölgemiz-
de ve dünyada barışın, huzurun, esenli-
ğin hâkim olmasını temel politika olarak 
kabul eden bir hükûmetiz. Biz Suriye’de 
tek bir kardeşimizin dahi kanı akmasın, 
tek bir kardeşimiz dahi zulme uğramasın 
istiyoruz. Ama Esed yönetimi, gözünü kan 
bürümüş şekilde, bırakın kendi vatandaş-
larını, bizim vatandaşlarımızın dahi can-
larına kasteden saldırılardan kaçınmıyor. 
Biz Suriye halkının canını, namusunu, 
varlığını koruma mücadelesini çok önemli 
görüyoruz. Esed rejiminin zulmü karşısın-
da Suriye halkının yanında olmayı ahlaki, 
vicdani ve tarihî sorumluluğumuz olarak 
kabul ediyoruz. Türkiye, son olayda nasıl 
gereken tepkisini kararlılıkla ortaya koy-
maktan çekinmediyse, Esed yönetiminin 

kendi halkına yönelik katliamlarına karşı 
da siyasi ve diplomatik tepkisini ortaya 
koymaktan çekinmiyor. Kendi halkına, 
kendi şehirlerine, kendi kültürel mirasına 
değer vermeyen, kendi yerleşim yerlerini 
bombalayan bir anlayışın tek bir tanımı 
olabilir: O da devlet terörüdür. Uluslara-
rası kurumlar ve uluslararası toplum, son 
olaydan sonra Suriye’nin gözü dönmüşlü-
ğünü daha iyi anladı, daha sert tepki verdi. 

Böyle zalim ve insafsız bir yönetim çoktan 
meşruiyetini yitirmiştir ve artık ayakta 
kalması şansını tamamen tüketmiştir. Bu 
yönetime farklı gerekçelerle destek veren-
ler her geçen gün tarihî bir yanılgı içinde 
olduklarını daha iyi anlıyorlar, her geçen 
gün daha zor, daha sıkıntılı bir konuma 
düşüyorlar.  Türkiye’nin caydırıcılığını, 
kararlılığını, kapasitesini test etmeye kalk-
mak, ölümcül bir hatadır. Biz blöf yapmı-
yoruz, boş atıp dolu tutmak gibi bir kolay-
cılık peşinde de değiliz. Biz bu meselenin 
sonuna kadar takipçisi olacağız. İnşallah, 
Suriye halkı en yakın zamanda bu zulüm-
den kurtulur, tüm kesimlerin haklarını 
garanti altına alacak demokratik bir yöne-
time kavuşur. İşte o zaman, hep birlikte, 
barış içinde, huzur içinde, dayanışma için-
de ortak bir geleceğe yürüyeceğiz.

Değerli kardeşlerim... 

Esed rejiminin Akçakale’ye gerçekleş-
tirdiği saldırı sonrasında, ortaya konan 
tavırlar, Türkiye’nin ana muhalefet so-
rununu bir kez daha açıkça gösterdi. Bir 
ana muhalefet partisi düşünün ki, kendi 
ülkesiyle bir başka ülke, üstelik de diğer 
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taraftan gelen bir saldırı sebebiyle karşı 
karşıya geliyor ve bu parti adeta diğer 
ülkenin sözcüsü, temsilcisi gibi davranı-
yor. Bu tablo karşısında üzülmemek elde 
değil. Üzüntüm ülkem adına, milletim 
adına. Üzüntüm CHP’ye oy verenler adı-
na, üzüntüm BDP’ye oy verenler adına… 
Türkiye, böyle bir ana muhalefeti, böyle 
bir muhalefeti hak etmiyor. Türkiye, millî 
birlik-beraberlik sergilenmesi gereken 
böyle bir günde ortak tavır takınamayan 
bir siyaset anlayışını hak etmiyor. Konu 
Suriye olunca CHP-BDP kardeşliğinin 
yeniden nüksettiğini görüyoruz. Birinde 
bölücü terör örgütü muhabbeti, diğerinde 
Esed yönetimi muhabbeti… Bu partiler, 
ülkelerinin millî çıkarlarını, ulusal onuru-
nu, ulusal güvenliğini değil de, saldırgan 
ülkenin hassasiyetlerini gözeterek, onun 
avukatlığına soyunarak tarihe geçtiler. 
Meclis’ten, ülkenin en hayati çıkarı söz 
konusu olduğu için oy birliği ile çıkması 
gereken tezkere, maalesef CHP ve BDP’nin 
tavrı sebebiyle oy çokluğu ile kabul edildi. 
MHP’ye sorumlu davrandığı ve tezkereye 
destek açıklaması yaptığı için teşekkür 
ediyorum. Ama bu millî mesele konusun-
daki CHP’nin duruşu, tam anlamıyla bir 
siyasi garabet örneğidir. 

Bunlar sadece siyasi duruş itibariyle şaş-
kınlık, pişkinlik içinde değiller. Bunlar 
aynı zamanda hukuktan, kanundan, usul-
den de bihaberler. Tezkere metninde geçen 
ve aynen Anayasanın ilgili hükmündeki 
ifadeyi yansıtan “yabancı ülke” kavramını 
böylesine dallandırıp budaklandırmak, 
siyaset yapmak değil, cehaletini ortaya ser-
mektir. Yok eğer bu tavır cehalet ürünü de-

ğil, bilinçli bir tercihse, o zaman yaptıkları 
“Şecaat arz ederken sirkatin söylemek”tir. 
Biz, milletimizin desteğiyle, milletimizin 
muvafakatiyle, Suriye konusunda da diğer 
hususlarda da yolumuza devam edece-
ğiz. Türkiye’nin güçlenmesi, kalkınması, 
büyümesi için dış politikada, ekonomide, 
altyapıda ve diğer konularda milletimize 
sunup onayını aldığımız programlarımızı 
uygulamayı sürdüreceğiz. Buradan bir kez 
daha Esed rejimine ve onu destekleyenlere 
sesleniyorum: Türkiye’nin sabrını sına-
maya kalkmayın, Türkiye’nin sınırlarını 
ölçmeye kalkmayın. Türkiye, bu badireden 
de sapasağlam çıkar, yoluna devam eder. 
Ama siz bunun altında kalır, büyük bedel 
ödersiniz.

Sevgili kardeşlerim...

Biz bir yandan Suriye meselesi başta olmak 
üzere uluslararası meselelerle uğraşırken, 
bölücü terörle mücadelemizi kararlılıkla 
yürütürken, diğer yandan da ülkenin çö-
züm bekleyen bütün sorunlarına birer bi-
rer neşter atmaya devam ediyoruz. Bugün 
de burada, ülkemiz için adeta bir kangren 
haline gelmiş bulunan büyük bir mese-
lenin çözümü konusunda ilk fiili adımı 
atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Ülkemizde 1950 sonrasında başlayan köy-
den kente göç dalgası, maalesef iyi yöne-
tilemedi. Şehirler, plansız, programsız bir 
şekilde büyüdü. Bu da gecekondulaşmayı, 
plansız yapılaşmayı beraberinde getirdi. 
Hiç kimse gecekondu yapan vatandaşımıza 
kızmasın. Gecekondu dediğimiz hadise, 
şehirleri yönetenler işlerini doğru ve tam 
yapmadığı için, vatandaşımızın kendi ken-
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dine, el yordamıyla bulduğu bir çözümdür. 
Şehirlerin bu plansız büyümesi beraberin-
de çevrenin tahribini, yoksulluğun derin-
leşmesini, afetler karşısındaki çaresizliği 
getirdi. Depremlerde, sellerde, toprak kay-
malarında, bina çökmelerinde yaşadığımız 
kayıpların temelinde, büyük ölçüde şehir-
lerin sağlıksız büyüme süreci var. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığımız döneminde, bu konuda bütün 
Türkiye’ye örnek olacak bir model geliş-
tirdik. KİPTAŞ vasıtasıyla 4.5 yılda 17 bin 
konut inşa ederek, istenirse, azmedilirse, 
irade ortaya konursa, çarpık kentleşmeyi 
önleyecek alternatiflerin bulunabileceği-
ni gösterdik.  Hükûmete gelince, bu defa 
bütün ülke çapında bu çarpıklığa DUR 
demek için hemen kolları sıvadık. Toplu 
Konut İdaresini harekete geçirerek, ülke 
genelinde, planlı ve doğal afetlere karşı 
dayanıklı konut üretimi konusunda örnek 
bir model ortaya koyduk. 10 yılda 558 bin 
konut inşa ederek, bu alanda dünya rekoru 
kırdık. Bu konutları, hiçbir ayrıma gitmek-
sizin Türkiye’nin 81 ilinde inşa ettik. Bu 
imkândan ihtiyaç sahibi her vatandaşımı-
zın yararlanabilmesi sağladık. Yeni yapılan 
binaların, afetlere karşı dayanıklı şekilde 
inşa edilmesi konusunda tavizsiz bir dene-
tim sistemi kurduk ve işlettik. 

Fakat daha önceden yapılmış binaların 
sağlıksız ve güvensiz olması, bizi çok daha 
köklü tedbirler almaya mecbur bıraktı. 
1999 yılında meydana gelen Gölcük ve 
Düzce depremleri ile 2011 yılında yaşanan 
Van depremi, bize bu tedbirleri mutlaka, 
ne pahasına olursa olsun hayata geçirme-

miz gerektiğini gösterdi. Bunun için geç-
tiğimiz Mayıs ayında Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Kanununu çı-
kardık. Bu kanun ile çok yönlü bir değişim 
hedefliyoruz. Her şeyden önce, yeni yapı-
lar, yeni hayat alanları, çevreyle uyumlu, 
enerji verimliliğini esas alan, yeşile önem 
veren, doğal kaynakları koruyan bir anla-
yışla inşa edilecek. Yeni yapılaşma anlayı-
şımızın ekonominin canlandırılmasına, 
işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına yö-
nelik bir boyutu da var. Elbette hepsinden 
önemlisi, mevcut güvensiz yapıların orta-
dan kaldırılarak yerine, insanımızın can 
ve mal emniyetini temin eden yeni yapılar 
ikame etmeyi istiyoruz. 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Kanunu, işte bu hedeflerimize süratle 
ve etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak bir 
düzenleme. Öncelikle ülkemizdeki bütün 
binaların, bütün yapıların süratle kontrol 
edilmesini sağlıyoruz. Teknik olarak riskli 
bulunanların kısa bir süre içinde yıkılıp 
yerine sağlıklı yapılar inşa edilmesi için 
gerekli mekanizmaları kurduk, işletmeye 
başladık. Buradaki asıl amacımız bir bina-
yı yıkıp yerine yeni bir bina yapmak değil. 
Asıl amacımız, afetler karşısında insanı-
mızın can ve mal güvenliğini sağlayacak 
bir dönüşümü gerçekleştirmek. Yani rant 
değil, insan odaklı bir proje yürütüyoruz. 
Bugüne kadar hep yara sarmakla uğraştık, 
bundan sonra yara alınmamasını sağlaya-
cak bir süreci başlatıyoruz. 

Bu proje, Türkiye’de bugüne kadar başla-
tılmış en büyük imar hareketidir. Çünkü 
burada milyonlarca binayı yıkıp yeniden 
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yapmaktan söz ediyoruz. Bugünkü töre-
nimizle 35 ilimizdeki 75 farklı noktada, 
3 bin 169 binanın yıkımını başlatarak, 
bu sürecin ilk adımını atıyoruz. Töreni 
gerçekleştirdiğimiz Atışalan mahallesi ve 
Atışalan Tuna mahallesinde 331 yapı ve 
1.550 bağımsız bölüm, dönüşüm projesi 
içerisinde yer alıyor. Proje tamamlandığın-
da bu mahallelerdeki 5 bin 430 vatandaşı-
mız güvenli ve yeni konutlarına kavuşmuş 
olacaklar. Yine bu törenle Beyoğlu’nda 
87 adet yapı ve 295 bağımsız bölümün 
dönüşümünü başlatıyoruz. Beyoğlu’nda 
da 1.200 vatandaşımız yeni ve güvenli 
konutlarına kavuşacaklar. Etap etap de-
vam edecek bu süreci, inşallah başarıyla 
tamamlayacağız. Böylece ülkemizi, 60 yıl-
lık geçmişe sahip bu büyük kamburundan 
kurtarmış olacağız.

Değerli kardeşlerim...

İnsanımız için, insanımızın can ve mal 
güvenliği için başlattığımız bir projeyi, 
vatandaşımızın mağduriyeti üzerine kur-
mamız elbette söz konusu olamaz. Onun 
için bu projeyi, siyasi partilerden sivil 
toplum örgütlerine, üniversitelerimizden 
özel sektörümüze kadar herkesle işbirliği 
halinde yürütmek istiyoruz. Tabii ki en 
başta da hak sahiplerinin rızasını almak 
mecburiyetindeyiz. Bu yüzden kanunu, 
öncelikle vatandaşımızın kendi dönüşü-
münü kendisinin yapmasına imkân vere-
cek şekilde çıkardık. İsteyen vatandaşımız, 
riskli evini kendisi yıkacak ve yenisini de 
yine kendisi yapacak. Parası yoksa kredi 
vereceğiz. Evinin yıkıldığı sürede oturacak 
yeri yoksa kira yardımı yapacağız. Eğer 

bir yapı grubu içindeki ev veya işyeri söz 
konusu ise, onlara da aynı şekilde muadil 
imkânlar sağlayacağız. Yani, kendi evini, 
işyerini yıkıp kendisi yapmak isteyene 
devletin tek müdahalesi, kredi ve kira 
yardımı konusundaki düzenleme olacak, 
onun dışındaki her şeyi vatandaşımız ken-
disi yürütecek. 

Bu dönüşümün zor bir iş olduğunu bi-
liyoruz. Vatandaşlarımızdan bir kısmı 
bu işin altından kendisi kalkamayabilir. 
Bu durumda da, anlaşma esasına dayalı 
olarak farklı çözümler devreye girecek. 
Dönüşümün gerçekleştirileceği yerdeki 
vatandaşlarımızın 3’te 2 nitelikli çoğun-
luğuyla alacağı kararlar doğrultusunda 
uygulamalar yürütülebilecek. Biz bu soru-
nu bir an önce çözmek, dönüşümü süratle 
tamamlamak istiyoruz. Yuva yıkmayı değil 
tam tersine güvenli, huzurlu yuvalar inşa 
etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda vatandaş-
larımıza büyük görev düşüyor. Buradan 
bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Eko-
nomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya 
ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı 
bir an önce tespit ettirin. Siz yapmazsanız, 
bunu ilgili kamu kuruluşları yapacak ve 
o binalar mutlak surette yıkılacak. Vatan-
daşımızın sağlıksız binalarda yaşamaya 
devam etmesine göz yumamayız, yum-
mayacağız. Biz istiyoruz ki, bu dönüşüm 
sürecini resen değil, vatandaşımızla birlik-
te, onunla işbirliği içinde, onun rızasıyla 
yürütelim. Önceliğimiz bu yöntem. 

Kentsel dönüşümü sadece binaların yeni-
lenmesi olarak düşünmemek lazım. Biz bu 
dönüşümle aslında parkları, yolları, oto-
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parkları, eğitim kurumları, sağlık tesisleri 
ile yepyeni yaşam merkezleri kuruyoruz. 
İnsan çevresini şekillendirdiği kadar, çev-
resi de insanı şekillendirir. Gecekondula-
rın çarpık duvarları arasından dünyaya 
bakmak başkadır, mimarisiyle, altyapısıy-
la, çevresiyle en güzel şekilde inşa edilmiş 
bir evin penceresinden dünyaya çok daha 
başkadır. İnsanın hayatındaki pek çok şeyi 
değiştirme şansı olmayabilir; ama konut 
bunlardan biri değildir. Biz insanımıza 
oturduğu evi, ekmeğini kazandığı iş yerini, 
şayet sağlıksızca, güvensizse değiştirme 
imkânı sağlıyoruz. 

Türkiye, inşaat sektörü olarak da bu büyük 
dönüşümü gerçekleştirebilecek altyapıya 
sahiptir. İnşaat sektörü, bilhassa geçtiği-
miz 10 yılda çok büyük gelişme kaydetti. 
2002 yılında 36.2 milyon metrekare için 
inşaat ruhsatı verilirken, bu rakam 2011 
yılında 123.6 milyon metrekareye ulaştı. 
İnşaat firmalarımız ülkemiz sınırları aştı, 
dünya çapında birer marka haline dönüş-
tü. Bu dönüşümün fiilen gerçekleşmesi 
konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmayaca-
ğına inanıyoruz. Bugün bismillah deyip, 
kentsel dönüşüm seferberliğini başlatıyo-
ruz. Bu sürecin sonunda milyonlarca bina 
yıkılıp yeniden yapılacak, çarpık şekilde 
yapılaşmış bütün alanlar inşallah yeniden 
düzenlenecek. Milletimiz için, ülkemiz 
için, kentsel dönüşümün gerçekleştirile-
ceği illerimiz için, oralarda yaşayan vatan-
daşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. 
Sizleri bir kez daha selam ve saygılarımla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli öğretmen kardeşlerim, değerli 
hocalarımız, eğitim camiamızın çok değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; bugün milletçe hep birlikte kut-
ladığımız Öğretmenler Günü’nün, tüm 
öğretmenlerimize, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 24 Kasım Öğ-

retmenler Günü vesilesiyle, ülkemizdeki 
tüm öğretmenlerimize yürekten şükran 
ve minnet duygularımızı ifade ediyorum. 
Başta görevi başında şehit olmuş öğret-
menlerimiz, afetlerde, kazalarda yitir-
diğimiz öğretmenlerimiz olmak üzere, 
hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi 
rahmetle yâd ediyorum.

İstanbul | 24 Kasım 2012 

24 Kasım Öğretmenler Günü 
Dolayısıyla Öğretmenleri Kabul



Recep Tayyip ERDOĞAN

310

Uzun yıllar boyunca öğrencilerini çok bü-
yük bir hassasiyetle, büyük bir fedakârlıkla 
yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğ-
retmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı, uzun 
ömürler niyaz ediyor, onlara da ayrıca mil-
letçe şükranlarımızı iletiyorum.

Çok değerli kardeşlerim, değerli öğretmen-
lerimiz…

Sizler, yaratılmışların en şeref lisi olan, 
taşıdığı can ile kutsiyet arz eden, Hazreti 
İnsan olarak adlandırılan insanoğlunu 
eğitmek, yetiştirmek, ona bilmediğini 
öğretmek gibi gerçekten kutsal, gerçekten 
mübarek bir mesleği icra ediyorsunuz. 
Bir mücevher ustasının elinde, adeta bir 
kömür parçası olan elmas nasıl nadide, 
nasıl eşsiz bir varlığa dönüşüyorsa; bütün 
evreni ruhunda, bedeninde taşıyan insan 
da, sizlerin elinde, sizlerin o mücevher 
ustasını dahi geride bırakan dikkatinizle, 
sabrınızla, fedakârlığınızla ve inceliğiniz-
le, sizlerin emeği ve göz nuruyla âlemlerin 
en değerli, en şerefli varlığına dönüşüyor. 
Bilmek ve öğrenmek, tek başına hiçbir 
şey ifade etmiyor… Açıkçası insanoğlu, 
kendisine bahşedilmiş zekâ ile okuyarak, 
dinleyerek, araştırarak bilme ve öğrenme 
kabiliyetine sahiptir. Ancak, sadece bilen, 
bildiğini uygulamayan, bilgiyi hikmete 
tahvil etmeyen, yani iyi ile kötüyü ayırt 
etmek için kullanmayanları, eskiler, affı-
nıza sığınarak ifade ediyorum, kitap yüklü 
merkepler olarak tasvir ediyorlar.

Öğretmen, sadece öğreten kişi değildir. Öğ-
retmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, 
eğiten, terbiye eden; kendisindeki cevheri 

aktaran, kendisindeki ışığı paylaşan, in-
sanın içindeki o cevheri sabırla işleyen ve 
açığa çıkaran kişidir. Öğretmen, sadece 
bilen ve bildiğini aktaran değil, hayatıyla, 
yaşam tarzıyla, ruhunda bir araya getirdiği 
en iyi hasletlerle, örnek bir insandır. Öğret-
men, çevresine ışık saçan bir ziya, bir mum 
olduğu kadar; insanın aynasıdır, insanın 
yansımasıdır.

Bakın, bizim medeniyetimizde kalem, sa-
dece bir yazma aracı değildir. Aynı şekilde 
bizim medeniyetimizde kâğıt, defter, kitap 
sadece yazıyla alakalı araçlar değildir. 
Kalem, kâğıt, defter, kitap, mürekkep gibi 
araçlar, derin bir felsefenin, bir ilim ve 
sanat medeniyetinin, her şeyden öte bir 
yaşam tarzının adeta kutsal sembolleridir. 
Tıpkı bu semboller gibi, öğretmenlerimiz, 
hocalarımız, muallimlerimiz, müderrisle-
rimiz, tarihimiz boyunca, kadim medeni-
yetimiz boyunca, sadece bilgiyi aktarma-
nın bir aracı değil, insan yetiştirmenin, 
yani medeniyet inşa etmenin araçları, 
taşıyıcıları, en önemlisi de mimarları ol-
muşlardır.

Bizim kadim medeniyetimiz, ne mutlu 
bize ki “Oku” emriyle başlamış, hemen 
ardından, “o, kalemi öğretti, o, insana 
bilmediğini öğretti” diyerek, okumayı, 
kalemi, öğretmeyi medeniyetimiz ilk ve 
en temel ilkeleri olarak ortaya koymuş-
tur. Selçuklu’da, Osmanlı’da, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde öğretmenlerimiz her za-
man baş tacı oldular, her zaman medeniye-
timizin merkezinde yer aldılar, her zaman 
medeniyet tasavvurumuzun ve inşamızın 
en önemli mimarları oldular. Öğretmen-
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lerimiz, annelerimiz, babalarımız kadar 
değer ifade ettiler, tıpkı onlar gibi ilk göz 
ağrılarımız oldular, onlara duyduğumuz 
hürmet kadar hürmet gördüler. Öğret-
menlerimiz, sultanlara, devlet adamlarına, 
liderlere yol gösterecek, onlara görüşlerini 
ifade edecek kadar cesur oldular; tarihi-
miz boyunca da sultanlar, liderler, devlet 
adamları tarafından en fazla hürmet 
gören, itibar gören konumda yer aldılar. 
Barış zamanlarında talebelerinin arasında 
gönülleri aydınlatan öğretmenler; savaş 
zamanlarında öğrencileriyle birlikte en ön 
saflarda yer aldılar, vatan ve millet sevgi-
sinde de öğretici, eğitici oldular.

Öğretmenlerini ihmal eden toplumların 
ayakta kalma şansı yoktur. Öğretmenleri-
ne gerekli hürmeti göstermeyen, gerekli 
itibarı göstermeyen, hak ettikleri değeri 
vermeyen, o ödenemez fedakârlıkları 
karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir 
toplumun geleceği, istikbali yoktur. Öğret-
menlerini yokluğa, yoksulluğa, çaresizliğe 
sevk eden bir milletin, medeniyet tasavvu-
ru da yoktur, umudu da yoktur, geleceği 
de yoktur. Biz, böyle bir millet asla değiliz. 
Binlerce yıllık medeniyetimizin mirasını 
ve tecrübesini omuzlamış bir millet ola-
rak, öğretmenlerimize ahde vefasızlık yap-
mak gibi bir hatanın içinde asla olmadık, 
asla da olmayız.

Hiç kimse, kendi öğretmenine ya da bir 
başka öğretmene, bulunduğu makamdan, 
bulunduğu mevkiden bakmak gibi hür-
met eksikliği içinde olamaz. Öğretmenin 
nazarında nasıl ki öğrenci her zaman 
öğrenciyse, bizim insanımız nazarında da 

öğretmen, her zaman öğretmendir. Bu ül-
kenin Başbakanı da olsam, bu ülkenin en 
büyük siyasi partisinin Genel Başkanı da 
olsam, ben, öğretmenlerimin nazarında sa-
dece bir öğrenciyim ve onlar da her zaman 
benim hürmette kusur edemeyeceğim öğ-
retmenlerimdir.

Öğrenciyle öğretmenin arasına siyasi ay-
rılıklar giremez. Öğretmen ile öğrencinin 
arasına ideolojiler giremez. Öğretmen ile 
öğrencinin arasına maddi değerler, sosyo-
ekonomik farklılıklar asla giremez. Öğ-
renci, bir gün Başbakan da olsa, Bakan da 
olsa, Milletvekili de olsa, hatta öğretmen 
de olsa, yine de öğretmeni karşısında hür-
metle boynu bükük olmak durumundadır. 
Tekrar ediyorum; öğretmen sadece öğre-
ten kişi, öğrenmenin aracı olan kişi değil, 
yetiştiren, terbiye veren, özdeki cevheri 
işleyen, anne baba kadar da hürmeti hak 
eden bir varlıktır.

Değerli kardeşlerim… 

Elbette ki devlet ve siyaset adamları, öğret-
menlerin toplumda hak ettikleri konumu 
muhafaza etmelerini sağlamakla mükel-
leftirler. Devlet ve siyaset adamları, gele-
ceğin sağlıklı şekilde inşası için, en başta 
öğretmenlerin şartlarını iyileştirmek, öğ-
retmenleri hak ettikleriyle buluşturmakla 
sorumludurlar. Burada bir serzenişimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum… Ne yazık 
ki son yıllarda öğretmenlik mesleği, bütün 
kutsiyetinden arındırılarak, yaptıkları son 
derece hassas vazife göz ardı edilerek, çok 
farklı meseleler üzerinden ülke gündemin-
de yer alıyor. Bakıyorsunuz, öğretmenlik, 
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sadece atama meselesiyle gündemde tutu-
luyor. Bakıyorsunuz, öğretmenlik mesleği 
sadece tayin meseleleriyle ülke günde-
minde tutuluyor. Öğretmenliğin, sadece 
atama, sadece tayin mevzularıyla günde-
me gelmesi, sadece bu konular üzerinden 
konuşulması, ne yazık ki tüm öğretmenle-
rimiz için çok ciddi bir haksızlık teşkil edi-
yor. Atama ve tayin konuları, Türkiye ge-
nelindeki tüm öğretmenlerimizin yegâne 
gündemiya da birincil gündemi değil.

Bazı öğretmenlerimizin sorunlarının, tüm 
öğretmenlerimize şamil edilmesi, öğret-
menlik mesleğinin gerçek meselelerinin 
ne yazık ki arka planda kalmasına yol açı-
yor. Hükümet olarak, hepinizin bildiği ve 
yakından takip ettiği gibi, eğitim, en fazla 
önem atfettiğimiz, en fazla yatırım yaptı-
ğımız ve hassasiyetle reformlar uyguladı-
ğımız bir alan oldu. Eğitimde yılların, on 
yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi 
yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya 
çalışırken, eğitimin en önemli unsuru olan 
öğretmenlerimizi ihmal etmemiz, onları 
kendi kaderlerine terk etmemiz elbette ki 
söz konusu olamazdı.

Bakınız, öğretmenlerimizin yetiştirilmesi, 
yani üniversite eğitimleriyle başlayan sü-
reci, çok kapsamlı şekilde ele aldık. Bu ko-
nuda çok köklü, çok kapsamlı reformları 
hayata geçiriyoruz. Öğretmenlik mesleğini 
bir bütünlük içerisinde ele alan “Ulusal 
Öğretmen Stratejisi” çalışması başlattık. 
Bu Stratejik Plan kapsamında, önümüz-
deki 15-20 yıllık süreçte hangi alanda 
ne kadar öğretmene ihtiyaç olacağının 
tespiti yapıldı. Yeni bir kariyer planlama-

sı çerçevesinde öğretmenlerin meslekî 
gelişimlerinin nasıl sağlanacağı incelendi. 
Öğretmen yetiştirme yöntemlerinin ve 
öğretmen adaylarının stajlarının yeniden 
değerlendirilmesi, öğretmen seçme, yer-
leştirme ve yer değiştirme süreçlerinin 
gözden geçirilmesi, öğretmenlerin çalışma 
şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi 
konularında çalışmalar yürütüldü. Artık, 
ihtiyaç olmayan alanlarda öğretmen eğiti-
minin yapılmasının önünü kesiyor, burada 
bir planlamaya gidiyoruz. Eğitim Fakülte-
lerinin 2’nci öğretimleri ile Açık Öğretim 
Fakültesi’nin ilgili programlarına öğrenci 
alımı da YÖK tarafından durduruldu. Öğ-
retmenlik konusunda çok daha rasyonel, 
Türkiye’nin şartlarını azami ölçüde dik-
kate alan, ihtiyaçları gözeten bir istihdam 
politikasını adım adım uygulamaya geçi-
riyoruz.

Değerli öğretmenlerimiz, değerli kardeş-
lerim… 

Son 10 yılda, toplam 357 bin 48 öğret-
men ataması gerçekleştirdik. Sözleşmeli 
statüde çalışan öğretmenlerimizi kadrolu 
statüye geçirdik ve birkaç istisna dışında 
artık sözleşmeli öğretmenimiz kalmadı. 
Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin 
maaşı 2002 yılında 470 lira iken, 1 Tem-
muz 2012 tarihi itibarıyla yüzde 276 artış-
la 1.769 liraya yükseldi. 2002 yılında aynı 
öğretmenin ayda 60 saat karşılığı ek ders 
ücreti 165 lira iken, 1 Temmuz 2012 tarihi 
itibarıyla yüzde 207 artışla 507 liraya yük-
seldi. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin 
eline 2002 yılında ek ders ücreti ile birlikte 
toplam 635 lira geçerken, 2012 yılı ikinci 
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yarıyılında yüzde 258 artışla 2 bin 276 lira 
geçmeye başladı. 2002-2003 eğitim öğre-
tim yılında bir öğretmenin eğitim öğretim 
hazırlık ödeneği 175 lira iken, 2012-2013 
eğitim öğretim yılında yüzde 300 artışla 
700 liraya yükseldi. Öğretmenlerimizi, 
lojman, sosyal tesisler, hizmet içi eğitimler 
ile sosyal noktada sürekli destekledik, des-
tekliyoruz. Okullarımızın teknolojik alt ya-
pısını 10 yıl boyunca sürekli geliştirirken, 
şimdi FATİH adını verdiğimiz projeyle 
artık tüm sınıflarımızı modern teknolo-
jilere kavuşturuyoruz. FATİH Projesiyle, 
öğretmenlerimizin sınıftaki hâkimiyetini 
azaltmıyor, tam tersine onları daha etkin, 
daha stratejik bir konuma yükseltiyoruz. 
Dünyayla rekabet edebilecek öğrencileri 
yetiştirmeleri için, dünya öğretmenleriyle 
rekabet edecek öğretmenler yetiştiriyor, 
öğretmenlerimizi her alanda güçlü şekilde 
destekliyoruz.

Değerli kardeşlerim, değerli öğretmenle-
rimiz… 

Kutsal olduğu kadar, zorlu bir mesleği 
de icra ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Şuna 
samimiyetle inanmanızı isterim ki Hükü-
metimiz, eğitimi kendisi için en önemli, 
en stratejik alan olarak belirlemiş, eğitim 
içinde öğretmenlerimizi öncelikli olarak 
gözetmiş ve kollamıştır. Türkiye’nin şart-
ları iyileştikçe, bunun öğretmenlerimize 
aynen, hatta daha fazla yansıması için her 
türlü fedakârlık yapılmıştır ve yapılıyor. 
İnşallah, bizim gayretlerimizle, siz değerli 
öğretmenlerimizin gayretleriyle, sizin ye-
tiştirdiğiniz çocuklarımızın gayretleriyle, 
Türkiye’nin imkânları daha da artacak ve 

bu imkânlar kuşkusuz sizlere yansıyacak. 
Sorunlarınızı biliyoruz ve bunları hep bir-
likte çözeceğiz. Sizin katkılarınızla, sizin 
desteğinizle, sizin hayır dualarınızla, öğ-
rencileriniz olarak bizler gereken her şeyi 
yapmaya devam edeceğiz.

Ben, bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nüzü tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, 
huzur içinde nice öğretmenler gününe 
kavuşmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. 
Bu güzel buluşmaya katıldığınız için, 
bizleri sevindirdiğiniz için sizlere tek tek 
teşekkür ediyor, şahsınızda tüm öğretmen-
lerimize tekrar şükran ve minnet duygu-
larımızı ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, AK Parti Kadın 
Kolları Başkanlığı’nın değerli mensupla-
rı, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
muhabbetle selamlıyor; 81 vilayetimizde 
oluşturulan 81 ormanın şimdiden ülkemi-
ze, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

“Ak Ormanlar” adıyla oluşturulan bu proje 
kapsamında, AK Parti Kadın Kollarımızın 
her bir üyesi için en az 1 adet fidan dikece-
ğiz. Yani, tam olarak ifade edecek olursak, 
tam 3 milyon 113 bin 284 üyemiz için, 81 
ilimizde 3.5 milyon adet fidan dikeceğiz. 

Ankara | 4 Aralık 2012 

AK Parti Kadın Kolları ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Fidan 

Dikme Merasimi
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Bizler buradan, başkentimizden dikim tö-
renini gerçekleştirirken diğer 80 ilimizde-
ki AK Parti Kadın Kolları Başkanlıklarımız 
da bizimle aynı anda fidan dikim çalışma-
larını başlatacaklar. Türkiye’nin dört bir 
yanını, ülkemizin 81 vilayetini bu projeyle 
ağaçlandıracak, yeşerteceğiz. Bu sayede 
ülkemizin, şehirlerimizin havasının taze-
lenmesine, insanımızın nefes almasına 
bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız. 
Ben, böylesine anlamlı, böylesine güzel bir 
projeyi başlattıkları ve destekledikleri için, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile proje-
ye katkı sağlayan diğer bakanlıklarımıza, 
sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşları-
mıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Bu projenin gerçekleşmesinde çok büyük 
emekleri olan AK Parti Kadın Kollarımızı 
can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bizim medeniyetimizde ağacın çok özel, 
çok önemli bir yeri, sembolik bir değeri 
var. Bugün, Osmanlı’nın, ecdadımızın inşa 
ettiği bütün mimari eserlerin avlusunda, 
çevresinde asırlık çınarları görürsünüz. 
Sultanahmet’in, Süleymaniye’nin, Şehzade 
Cami’nin, Yeni Cami’nin, Eyüp Sultan’ın 
avlusunda ve etrafında yaşı birkaç asır ön-
cesine uzanan çınarlar, sedirler görürsü-
nüz. Her biri, tıpkı o camilerin minareleri 
gibi özgürce gökyüzüne, semaya uzanır. 
Aynı şekilde, sarayların, külliyelerin, 
medreselerin, köşklerin, kervansarayların 
etrafında da asırlar boyunca ayakta kalmış 
çınarlar, sedirler, uzun ömürlü ağaçlar 
görürsünüz. Sadece İstanbul’da değil… 
Bursa’da, Amasya’da, Manisa’da, Konya’da, 

Sivas’ta, Antalya’da, Trabzon’da; ecdadı-
mızın kök saldığı her şehirde birkaç yüz, 
birkaç asır yaşında çınarlarla, yani anıt 
ağaçlarla karşılaşırsınız. Bunun bir anla-
mı var elbette... Ecdadımız, yaptığı her bir 
mimari eserin, en az bir çınar kadar uzun 
ömre sahip olmasını, en az bir çınarın 
ömrü kadar, insanlığa, milletimize hizmet 
etmesini arzuladı. Gerçekten de, o ağaçla-
rın her biri, asırlar boyunca milyonlarca 
kuşa yuva olmuş, her birinin gölgesinde en 
az on nesil yetişmiştir. O ağaçların her biri; 
bulundukları semte bir mimari eser kadar 
güzellik katmış, bulunduğu semtin hava-
sını değiştirmiştir. İşte bu zarif anlayış, 
ecdadımızın kurduğu medeniyetin neden 
bir merhamet medeniyeti olduğunu, ne-
den bir sevgi medeniyeti olduğunu çok iyi 
anlatıyor, çok iyi sembolize ediyor. İşte biz 
de bu anlayıştan hareketle bu topraklara 
sahip çıkıyor, geçmişten aldığımız ilhamla 
geleceğimizi şekillendiriyoruz. Bir yan-
dan milletimize asırlar boyunca hizmet 
edecek eserler bırakırken, diğer yandan 
ülkemizin her bir karışını ağaçlandırıyor, 
şehirlerimizi ormanlarla, parklarla, yeşille 
buluşturuyoruz. 

Sevgili kardeşlerim…

Son 10 yılda, her alanda olduğu gibi ağaç-
landırma alanında da Türkiye’ye ilkleri 
yaşatmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 2008 
yılında, Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
ağaçlandırma hamlesini başlattık. 2008-
2012 yıllarını kapsayan Millî Ağaçlandır-
ma Seferberliği’nin startını İstanbul’da 
vermiştim. Seferberlik kapsamında 2 mil-
yon 300 bin hektar alanı ağaçlandırma ta-
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ahhüdünde bulunmuştuk. Şu an itibariyle, 
bu hedeflerimizi aştık, ağaçlandırmada 2 
milyon 420 bin hektara ulaştık. Tam 2 mil-
yar adet fidanı toprakla buluşturduk. Okul 
bahçelerini, karayollarını, ibadethaneleri, 
mezarlıkları, sağlık ocaklarını, hastane 
bahçelerini ağaçlandırdık. Ankara–İstan-
bul TEM Otoyoluna 947 bin 974 adet fidan 
diktik. Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.655 
hektar alana 1.5 milyon adet fidan dikerek 
başkentimize önemli bir yeşil alan kazan-
dırdık. Halkımıza, bedelsiz olarak, tam 
111 milyon adet fidan dağıttık. Bütün dün-
yada orman varlığı azalırken, biz, Türkiye 
olarak, hükümetimizin çabalarıyla, orman 
varlığını arttıran nadir ülkelerden olduk. 
Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla, 
dünyada en çok ağaçlandırma yapan ilk 3 
ülke arasında yer aldık. Korunmakta olan 
alanlarımızın sayısını, yüzölçümünü art-
tırdık. 2003’te 33 olan Millî Park sayımızı 
40’a çıkardık, 17 olan Tabiat Parkı sayısını 
ise 182’ye ulaştırdık. 2003’ten bugüne 
kadar toplam 111 adet Şehir Ormanı oluş-
turduk.

Değerli kardeşlerim…

Biz şunun bilincindeyiz… Ülkemizin 
orman varlığı, millî servetimizdir, ortak 
servetimizdir. Hükümetimiz döneminde, 
bugüne kadar ormanlarımızın bir san-
timetrekaresini dahi hiç kimseye işgal 
ettirmedik, ettirmeyiz de… Herkes bunu 
böyle bilsin… Ormanlarımızı korumak, 
ormanlarımızı yaşatmak, ormanlarımızı 
çoğaltmak için bütün gücümüzle çalışıyor, 
her türlü imkânı seferber ediyoruz. Bu çer-
çevede, ormanlarımızın kül olmasına da 

müsaade etmiyoruz. Orman yangınları ile 
mücadelede bölgemizde lider ülke olduk. 
Bir yandan, kendi ülkemizdeki yangınla-
ra karşı sıkı bir mücadele verirken, diğer 
yandan, başta yakın komşularımız olmak 
üzere, bu alanda birçok ülkeye de yardım 
elimizi uzattık. Bu vesileyle, orman yan-
gınlarıyla mücadele ederken hayatlarını 
kaybeden ormancılarımızı rahmetle, min-
netle anıyorum.

Şunu, bütün samimiyetimle ifade ediyo-
rum; bugüne kadar hiçbir hükümet çevre 
konusunda, ağaçlandırma konusunda, 
bizim kadar duyarlı olmamış, bizim kadar 
gayretkeş olmamış, bizim kadar yatırım 
yapmamıştır. Biz, 780 bin kilometrelik 
vatan toprağının her bir karışına, bu hassa-
siyetle, bu duyarlılıkla hizmet götürmenin 
gayreti içindeyiz. Bizler ölümlüyüz, bizler 
faniyiz, bir gün hepimiz toprak olup gide-
ceğiz. Ancak, biz şunu çok iyi biliyoruz, 
bedenimiz bu topraklara karışıp gittikten 
sonra, gelecek nesiller, bizi, bu toprakların 
üstünde bıraktığımız eserlerle anacaklar. 
Eğer bir dikili ağacımız varsa, eğer hayırlı 
bir eserimiz varsa, işte o zaman, bizleri, 
hayırla yâd edecekler. Ama dikili bir ağacı-
mız yoksa geride hiçbir eser, hiçbir hizmet 
bırakmamışsak, işte o zaman unutulup 
gideceğiz. Onun için biz eserlerimizle 
konuşulmak, hizmetlerimizle anılmak 
istiyoruz. Gelecek nesillerimize her bakım-
dan güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. 
Bugün, bu anlamda çok hayırlı bir hizmeti 
hayata geçirdiğimize, gelecek nesillerimi-
ze çok önemli bir serveti kazandırdığımı-
za, çok önemli bir mirası devrettiğimize 
inanıyorum. 
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Bu düşüncelerle, bugün başlattığımız fi-
dan dikim töreninin hepimiz için bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum. Orman 
ve Su İşleri Bakanlığımız ile AK Parti Ka-
dın Kolları Başkanlığımız başta olmak 
üzere, projede emeği geçen herkesi tebrik 
ediyor, katkı sağlayan herkese şükranla-
rımı sunuyorum. Bu vesileyle, Ankara’yla 
birlikte, İstanbul’dan, İzmir’den, Rize’den, 
Mersin’den, Adıyaman’dan bu coşkuya 
ortaklık eden tüm vatandaşlarımızı, 81 
ilde fidan dikim törenine iştirak eden tüm 
kardeşlerimi en derin sevgilerimle selamlı-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün burada başlatacağımız “Ekmek İs-
rafını Önleme Kampanyası”nın ülkemize, 
milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’mızı, özellikle 75’inci Kuruluş 

Yıldönümünü idrak eden Toprak Mahsul-
leri Ofisi’mizi, böyle anlamlı, son derece 
önemli bir kampanyayı başlattıkları için 
kutluyorum.

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nın 
başarıya ulaşması, bu kampanya sonunda 
hayırlı neticeler elde etmemiz, zengin-yok-
sul fark etmeksizin, hepimiz için hayati bir 

Ankara | 17 Ocak 2013 

Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası
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önem taşıyor. İnsanımızın en temel gıda 
maddesi olan ekmek, zengin sofrasının 
da, yoksul sofrasının da vazgeçilmezi, baş 
tacıdır. Bizler, ekmeği kutsal sayan, ekmeği 
yüksek bir değer olarak kabul eden, nimet 
kelimesiyle, en fazla da ekmeği kasteden 
bir kültürün mensuplarıyız. Ekmek bizim 
kültürümüzde alın terinin, paylaşmanın, 
bereketin sembolüdür. Ekmek, tıpkı Mus-
haf gibi, Yaratandan gönderilmiş bir nimet 
kabul edilir, tıpkı Mushaf gibi kendisine 
hürmet edilir. Bizim kültürümüzde, bizim 
medeniyetimizde, bizim aile yaşantımız-
da, ekmek, bırakınız çöpe, bırakınız çöp-
lüğe atılmayı, yerde görülse alınır, öpülür 
ve baştan yüksekte bir yere, kurda-kuşa 
nimet olması için konulurdu. Ekmeği bi-
zim için değerli kılan, mübarek ve kutsal 
kılan unsur, onun bir gıda olmasından öte, 
ta Hazreti Âdem’den bugüne ulaşmış en 
temel yaşam kaynaklarımızdan olmasıdır. 
İşte onun için, bizim ecdadımız, zengin de 
olsa, yoksul da olsa, ekmeğe sadece bir sarf 
malzemesi, bir gıda maddesi olarak değil, 
bir nimet olarak bakmış ve ona her türlü 
hürmeti göstermiştir.

Bakın değerli dostlarım… Bir ülkenin, 
bir milletin refah düzeyi, kalkınmışlık 
düzeyi, sadece ürettiğiyle ve tükettiğiyle 
ölçülemez. Bizim medeniyetimiz, bizim 
inançlarımız, refah ve kalkınmayı, böyle 
gayri insani kavramlarla izah edemez. Re-
fah ve kalkınmanın, sadece üretim, sadece 
tüketim, sadece maddi ihtiyaçlar etrafında 
şekillenmesi, toplumun ve bireyin insani 
özelliklerini kaybetmesine yol açar. Refah 
ve kalkınma, bedenin ihtiyaçları kadar, 
ruhun da ihtiyaçlarının temin edilmesiyle 

olur. Refah ve kalkınma, maddi ihtiyaçlar 
karşılanırken, insanın manevi ihtiyaçla-
rının da karşılanması, ahlakını, edebini, 
kutsallarını muhafaza edebilmesiyle olur.

Bakın sadece, kültürümüzdeki ekmek mi-
sali bile bizim refah ve kalkınma anlayışı-
mızın en önemli göstergesidir. Biz, ekmeği, 
yalnızca buğdayın una, unun hamura, 
hamurun pişip ekmeğe dönüşmesi olarak 
görmeyiz. Biz ekmeği, bir gıda olmasının 
ötesinde, mübarek bir emanet, bir nimet 
olarak da görürüz. Bu anlayışı kaybettiği-
miz anda, Allah korusun özümüze, mede-
niyetimize yabancılaşır, işte eleştirdiğimiz 
o diğer kültürlerle aynı seviyeye düşeriz. 
Zenginleştikçe israfı artan bir yaşam tarzı, 
bizim yaşam tarzımız olamaz. Biz, tasarruf 
ettikçe zenginleşen, zenginleştikçe tasar-
rufu artan bir ülke, böyle bir millet olmak 
zorundayız.

Bakın size burada çok çarpıcı bazı rakam-
lar vermek istiyorum… Şu anda, dünyada, 
yılda 870 milyon insan, yani dünya nüfu-
sunun yüzde 12.5’u yetersiz besleniyor. 
Yılda 10 milyon insan, açlık ve yetersiz 
beslenmeden hayatını kaybediyor. Bu çok 
acı bir tablo. Ama bu tabloyu çok daha acı 
hale getiren bir başka gerçek var: Yılda, 
dünyada, 1.3 milyar ton gıda israf edili-
yor. Bu israfın ekonomik değeri ne biliyor 
musunuz? 1 trilyon dolar… Yani bir yanda 
yılda 10 milyon kişi açlık ve yetersiz bes-
lenmeden ölüyor; diğer tarafta 1.3 milyar 
ton gıda israf ediliyor. Yılda israf edilen 1.3 
milyar ton gıdanın, bakın hepsi değil, dört-
te biri aç insanlara ulaştırılabilse bu ölüm-
ler olmayacak; ama maalesef ulaşmıyor, 
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ulaşamıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da, 
kişi başı yıllık gıda israfı 115 kilograma ka-
dar çıkıyor. Amerika’da, yıllık üretilen gı-
danın yüzde 40’ı israf ediliyor. Kanada’da, 
yapılan araştırmalara göre, yılda 27 milyar 
dolarlık gıda israf ediliyor. 27 milyar dolar, 
en fakir 32 ülkenin toplam milli gelirine 
denk… Avrupa Birliği içinde, aynı şekilde, 
yıllık 20 milyar dolara yakın gıda israf edi-
liyor. Bunlar gerçekten çok vahim rakam-
lar değerli dostlarım… Bir tarafta yiyecek 
bir dilim ekmek bulamayan yığınlar, diğer 
tarafta ise tıka basa doyan, yiyemediğini 
de çöpe atan bir kitle var.

Her zaman ifade ediyorum: Bu, sürdürü-
lebilir bir tablo değildir. Bu, adil bir tablo 
değildir. Bu, kalkınma ya da refah da de-
ğildir. Bu hırstır, tamahtır, aç gözlülüktür. 
İşte yaşanan ekonomik krizlerin, yaşanan 
çöküşlerin, yaşanan savaş ve çatışmaların 
altında da bu adaletsizlik vardır. Biz, Tür-
kiye olarak, bu tabloda, israf edenlerin 
yanında olamayız. Esasen bütün çaba-
mız da budur… Somali’den Myanmar’a, 
Haiti’den Nijer’e kadar, dünya üzerinde 
ulaştığımız her yere biz bu tablonun yan-
lışlığını aktarıyor, bu tabloyu düzeltme 
yönündeki çabalarımızı iletiyoruz. Tabii, 
şunu da burada samimiyetle ifade etmek 
durumundayım… Her ne kadar bu tablo 
çok vahim olmasa da, artan zenginlikle 
birlikte, Türkiye’de de israfın boyutları hiç 
arzu etmediğimiz seviyede büyüyor. Bu is-
rafı, daha fazla büyümeden önleyebilmek 
için çabalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim 
Toprak Mahsulleri Ofisimiz, bu noktada 
son derece anlamlı bir araştırma yaptı ve 
Türkiye’deki durumu ortaya koydu. Şimdi, 

bu araştırmadan bazı önemli detayları siz-
lere açıklamak istiyorum.

Değerli katılımcılar, çok değerli kardeş-
lerim…

Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin yaptırdığı 
araştırmaya göre, Türkiye’de, günde 25 
bin 300 ton ekmek üretiliyor. Yıllık ekmek 
üretimi ise 9.2 milyon ton. 250 gramlık 
standart ekmek büyüklüğü dikkate alındı-
ğında; günde 101 milyon, yılda 37 milyar 
adet ekmek üretimi gerçekleşiyor. Bir yıl-
da üretilen ekmeğin parasal karşılığı, 26 
milyar lira. Tüketime baktığınızda, günde 
24 bin, yılda 8.7 milyon ton; yani günde 
95 milyon, yılda 35 milyar adet ekmek 
tüketiliyor. Bunun da parasal karşılığı 24.3 
milyar lira. İşte buradan, israfın boyutu 
ortaya çıkıyor… Ülkemizde, günde 1.500 
ton, yılda 550 bin ton ekmek israf ediliyor. 
Adet olarak, günde 6 milyon adet, yılda 2 
milyar adet ekmek, maalesef çöpe gidiyor. 
Bu israfın ekonomik büyüklüğü ise, lütfen 
dikkat edin, yıllık 1.5 milyar lira… Araş-
tırmada, ekmeğin nerelerde israf edildiği 
de ölçüldü. Evlerde, alınan ekmeğin yüzde 
2.9’u israf ediliyor. Lokanta, otel ve benzeri 
yerlerde, alınan ekmeğin yüzde 3’ü israf 
ediliyor. Öğrenci yemekhanelerinde ise 
israf oranı, yüzde 7’ye kadar yükseliyor.

Bakın biraz önce de ifade ettim… Zen-
ginleşme, israfı artırıyor. Zenginleşen 
ülkelerde, ekmek çeşitliliği artıyor, ek-
mek tüketimi azalıyor, ama ekmek israfı 
büyüyor. Maalesef, Türkiye’de de, ekono-
minin büyümesine paralel olarak, ekmek 
çeşitliliğinin arttığını, ekmek tüketiminin 
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azaldığını, ama israfın da büyüdüğünü gö-
rüyoruz. 2008 yılında, günde 5 milyon ek-
mek israf edilirken, 2012 yılında bu rakam 
6 milyon adede çıkmış durumda. Bunlar 
gerçekten acı rakamlar… Bunlar, daha faz-
la büyümeden, mutlaka önlemi alınması 
gereken rakamlar. Çünkü ekmek israfı, 
sadece ekmek israfı anlamına gelmiyor… 
Tohum, gübre, mazot, su, tuz, elektrik 
ve benzeri daha birçok israf da, ekmekle 
birlikte gerçekleşmiş oluyor. Bir hesapla-
maya göre, 1 kilo ekmek için, 1.608 litre 
su harcanıyor. Buna göre, yılda israf edilen 
6 milyon ekmek için, maalesef 880 milyar 
litre su boşa harcanmış oluyor. Tabii bir de 
ekonomik kaybımız var… Yılda, ekmek is-
rafının karşılığı olan 1.5 milyar lira ile, 162 
bin asgari ücretliye maaş ödenebilir; 500 
okul, veya 500 yurt, veya 500 kilometre 
bölünmüş yol yapılabilir. İsraf yoluyla, ne 
yazık ki biz bu ekonomik kaynağı da çöpe 
atmış oluyoruz. Bu noktada, milletçe bir 
özeleştiri yapmak durumundayız. Ekmeği 
alırken, ekmeği bölerken, ekmeği sofrada, 
masada öylece bırakırken, artık bir değil, 
bin defa düşünmek zorundayız.

Başta da ifade ettim… Biz, büyüdükçe israf 
eden bir millet olamayız. Bizim medeniye-
timiz, kültürümüz, inançlarımız buna asla 
izin vermez. Bizler, bir akarsudan abdest 
alsak dahi, o suyu israf etmekten imtina 
eden bir geleneğe, bir anlayışa sahibiz. 
Bir yerlerde, dostlarımız, kardeşlerimiz 
açlıkla imtihan edilirken, bizim ekmeği 
çöpe atmamız, asla kabul edilebilir bir şey 
değildir. Bizim muhatabı olduğumuz emir 
son derece net: “Yiyiniz, içiniz, ama israf 
etmeyiniz.”

Ben, bugün başlattığımız kampanyayı 
çok önemsiyorum. Kampanyanın ciddi-
yetle takip edilmesini, kararlılıkla yürü-
tülmesini özellikle rica ediyorum. Aziz 
milletimizden, vatandaşlarımızdan, tüm 
kurumlarınızdan bu konuda daha duyarlı 
olmalarını ayrıca rica ediyorum. Zira biz, 
büyüdükçe dejenere olan, bozulan, zengin-
leştikçe özünden, ruh kökünden uzaklaşan 
bir millet olamayız. Hani güzel bir söz var: 
“Mağluptur, bu yolda galip olan” diye… 
Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olurken, dünyanın en büyük israfçısı 
da olursak, biz orada galip değil, mağlup 
olmuş oluruz. Biz, inşallah farklı büyü-
yeceğiz. Biz, değerlerimizle büyüyeceğiz. 
Şunu da asla unutmayalım, müsrif liğin 
sonu müflis olmaktır. İsraf iflasa sürükler.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken Allah hiçbirimizi bir dilim kuru 
ekmeğe muhtaç etmesin diyorum. Bir kez 
daha bu anlamlı kampanyanın hepimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyor, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, aziz vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; bugün hizmete aldığımız 484 yeni 
ambulansın, 2 adet de deniz bot ambu-
lansının, ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Sağlık Bakanlığımıza, 

hem bize, hem de aziz milletimize bu gu-
ruru yaşattıkları için kalpten şükranlarımı 
sunuyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle, 
hem halef, hem de selef; yani hem görevi 
devreden, hem de geçtiğimiz hafta yeni 
görev üstlenen Sağlık Bakanlarımızı hu-
zurlarınızda tebrik ediyorum, kendilerine 
teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanla-
rımıza, tüm sağlık emekçilerimize, mille-

İstanbul | 1 Şubat 2013 

Sağlık Bakanlığı Ambulans 
Dağıtım Töreni
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timize verdikleri özverili hizmetlerden do-
layı da yine teşekkürlerimi sunuyorum…

Sevgili kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

Türkiye, gerçekten çok zor dönemlerden 
geçti… Milletçe her alanda çok büyük yok-
luklar, çok büyük yoksulluklar yaşadık. 
Bugün 15 yaşın, hatta 20 yaşın altında olan 
gençlerimiz, Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini, Türkiye’nin hangi yoksulluk 
seviyesinden, hangi zenginlik seviyesine 
ulaştığını belki görmediler, yaşamadılar. 
Ama 20 yaşın üzerindeki kardeşlerimiz, 
vatandaşlarımız, Türkiye’nin nasıl değişti-
ğini, nasıl dönüştüğünü, hangi badireleri 
atlatıp bugünlere ulaştığını çok net olarak 
görüyor ve biliyorlar. Özellikle sağlık ala-
nında, sağlık hizmetleri alanında, Türkiye 
son 10 yılda çok büyük ilerleme kaydetti, 
adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdi. 
Türkiye, 10 yılda sağlık alanında öyle bir 
atılım gerçekleştirdi ki inanın, dünya bu 
atılımı hayranlıkla izliyor, gıptayla izliyor 
ve Türkiye’yi örnek alıyor.

Bakın sevgili  kardeşlerim … Sizlere 
Anadolu’da, Trakya’da değil; ücra köy-
lerde, yaylalarda, mezralarda değil, şehir 
merkezlerinde, Ankara’da, İstanbul’da 
yaşananlardan örnekler vereceğim… İsti-
yorum ki genç kardeşlerimiz Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini görsünler. İs-
tiyorum ki vatandaşlarımız, bugünlere 
nereden geldiğimizi tekrar hatırlasınlar. 
Bundan 10 yıl öncesine kadar, insanlar, 
hastalığın ızdırabını çektikleri kadar, sağ-
lık hizmetlerinin, hastanenin ızdırabını 

çekiyorlardı. Biz, ambulans sirenini çok 
nadir olarak duyuyor, ambulansı sokaklar-
da, caddelerde, ayda yılda bir ancak göre-
biliyorduk. Allah vermesin, acil bir durum 
olduğunda, hiç kimsenin aklına ambulans 
çağırmak gelmiyordu; zira o ambulansın 
vaktinde ulaşacağına dair kimsenin umu-
du yoktu. Hasta, bin bir zorlukla sokağa 
indiriliyor, otobüsle, dolmuşla, bulunabi-
lirse, para varsa, taksiyle, karga tulumba 
hastaneye gidiliyordu. Ama asıl çile, has-
taneye ulaşınca başlıyordu… Acil servisler 
tıka basa dolu… Odalar dolu, yataklar 
dolu… Doktor sayısı yetersiz, hemşire sayı-
sı yetersiz, cihaz sayısı yetersiz…Hastalar, 
odadan odaya, hatta hastaneden hastaneye 
dolaşıyordu. İş, en son ilaç almaya gelince, 
orada da bir karmaşa başlıyor, ilaç bulun-
muyor, her eczaneye gidilemiyor; hastane 
kadar da eczane çilesi yaşanıyordu. Yani 
hastaneye sağlam giren, hasta çıkıyordu. 
Bazıları hastaneye giriyor, orada rehin tu-
tuluyor, iyileşse bile parasını ödeyinceye 
kadar hastaneden çıkamıyordu.

Bakın, altını çiziyorum… Bunlar, bizim 
büyük şehirlerde yaşadığımız çilelerin 
sadece bir kısmı… Büyükşehirlerden uzak-
laştıkça sağlık çilesi daha da katlanıyordu. 
Hastane bulsanız, doktor yok. Doktor bul-
sanız, cihaz yok. Hepsini bulsanız, ilaç yok. 
Kış mevsiminde yollar kapanıyor, bazen 6 
ay açılmıyor, maalesef nice hasta, köylerin-
de, evlerinde, yollarda, kızakların üzerin-
de hayatını kaybediyordu. Allah’ın izniyle, 
milletimizin desteğiyle, son 10 yılda biz 
bu manzarayı tamamen tersine çevirdik. 
Bizim insanımız her şeyin en iyisini faz-
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lasıyla hak ediyor dedik. Bizim insanımız 
her şeyin en iyisine layık dedik. Bizim 
insanımız, sokakta, caddede, okulda, dev-
let dairesinde olduğu gibi, hastanede de 
insanca muamele görecek, insanca hizmet 
alacak, devlet onun hizmetkârı olacak de-
dik. Azimle, kararlılıkla, samimiyetle çalış-
tık ve hamdolsun, her alanda olduğu gibi 
sağlıkta da insanımıza yakışan, insanımıza 
yaraşan bir sistemi inşa ettik.

Bakın biz yurt dışına gittiğimizde, gelişmiş 
ülkelere gittiğimizde, 24 saat caddelerde 
siren sesi duyuyorduk. Ambulanslar, itfa-
iyeler, 24 saat çalışıyor, şehrin her yanına 
ulaşıyordu. Bırakın insanları, ağaçta kal-
mış kedileri dahi kurtarmak için görev-
liler seferber oluyordu. Bu bizde neden 
olmasın? Bizim insanımız bunu niye 
yaşamasın? Bizim ihtiyaç sahibi vatandaşı-
mız, her nerede olursa olsun, bir telefonla 
neden ambulansa ulaşamasın, dakikalar 
sonra evinin önünde ambulansı neden 
görmesin, neden hızlı şekilde hastaneye 
ulaşmasın dedik. En başta, 112 Acil Sağ-
lık Hizmeti Servisi’ni, aktif hale getirdik, 
Türkiye’nin her yerine yaygınlaştırdık. Biz 
görevi devraldığımızda Türkiye’de 481 
adet 112 İstasyonu vardı, şu anda 1.865 
istasyonla milletimize hizmet veriyoruz. 
Şehirlerde ilk 10 dakikada, kırsal kesimde 
ilk 30 dakikada ihtiyaç sahiplerine ulaşır 
hale geldik. 2002’de, 112 kapsamında ça-
lışan ambulans sayısı 617 adetti. Şu anda 
biz, 2 bin 928 ambulansla sahada faal du-
rumdayız.

Normal ambulanslara ek olarak, 224 tane, 
palet takılabilen ambulansımız, 20 tane, 
önünde kar bıçağı bulunan ambulansımız 
var. Sahillerde, adalarda hizmet vermek 
üzere 4 tane deniz ambulansımız var.2008 
yılından itibaren, 17 helikopter ambulansı 
devreye aldık; 2010’dan itibaren 4 ambu-
lans uçağı devreye aldık. Yani artık, ihtiyaç 
sahibi hastaya ulaşmak noktasında hiçbir 
engel tanımıyoruz. Kar yolları kapattıysa, 
paletli ambulanslarla yollardayız. Çamur 
yolu kapattıysa, 4 çarpı 4 ambulanslarla 
yollardayız. Yol yoksa helikopterlerimizle, 
uçaklarımızla, deniz araçlarımızla vatan-
daşımızın kapısındayız. 

Şunu da sizlere, aziz milletime buradan 
hatırlatmak istiyorum… 2004 yılından 
itibaren, ambulansta ücret alınmasına 
tamamen son verdik. İşte bugün de, bu 
törenle, 484 ambulansı, ayrıca 2 adet deniz 
ambulansını devreye alıyor, gücümüze güç 
katıyor, hizmeti çok daha yaygınlaştırı-
yoruz. 484 ambulansın 330 tanesi Döner 
Sermaye geliriyle alındı; 154 tanesini de 
genel bütçeden yaptığımız harcamayla al-
dık. 484 ambulanstan 254 tanesi, normal 
ambulans… 75 tane kar paletli 4 çarpı 4 
ambulansı yine bugün hizmete alıyoruz. 
20 tane 4 sedyeli ambulans ve 60 tane obez 
ambulansı da yine bugün hizmete giriyor. 
Bunların dışında, 45 tane 4 çarpı 4 ambu-
lansı ve 30 tane amarog aracını da bugün 
burada devreye alıyoruz. Bu yeni ambu-
lansların, ülkemize, milletimize, sizlere 
hayırlı olmasını diliyorum.



325

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

Tabii hastayı hastaneye ulaştırmakla iş 
bitmiyor… Asıl mesele ondan sonra baş-
lıyor… 10 yılda yaptığımız reformlarla, 
yaptığımız yatırımlarla, hastanın evden 
alınıp, tekrar evine götürülmesine kadar 
her aşamada zincirin halkalarını güçlen-
dirdik, tazeledik, kaliteyi artırdık. Aile 
hekimliği uygulamamız artık tüm yurtta 
uygulanıyor ve bugün aile hekimlerimiz 
köylerimize giderek sağlık hizmeti sunu-
yor. Hastaneleri tek çatı altında birleştir-
dik. Eczanelerde dağınıklığa son verdik. 
İlaç fiyatlarını düşürürken, e-reçeteyle 
ilaç israfını asgariye indirdik. Genel sağlık 
sigortası oluşturduk; böylece parça parça 
olan farklı uygulamaları kaldırdık. Bugün 
Türkiye’nin her tarafında diyaliz hastaları 
hiçbir ücret alınmadan evlerinden alınıp 
yine evlerine bırakılıyor. Merkezi Hasta-
ne Randevu sistemi ile Türkiye’nin her 
yerinden istenilen şehir ve hastane için 
bir telefonla randevu alınabiliyor. Gezici 
sağlık hizmeti veren ekiplerimiz ücretsiz 
hizmet veriyor. Hastane sayılarımız, yatak 
sayılarımız, Diyaliz, MR cihazı sayıları-
mız, başta doktor ve hemşire olmak üzere 
sağlık personeli sayılarımız her geçen gün 
katlanarak artıyor.

Şu anda kendimizi sadece Türkiye ile 
sınırlandırmıyor; dünyanın birçok ülke-
sinde, Lübnan’da, Kosova’da, Filistin’de, 
Pakistan’da, Somali’de hastaneler kuruyor, 
hastaneler inşa ediyor, oralara sağlık hiz-
meti veriyor, sağlık araçları hibe ediyoruz. 
Bu vesileyle, milletimizin alicenaplığı, in-
san sevgisi, fedakârlığı konusunda çarpıcı 
bir örnek olan bir hadiseye de değinmek 

istiyorum. Biliyorsunuz, 2008 yılında 
Antalya’da, kim olduğu, nereden geldiği 
bilinmeyen bir kişi, geçirdiği trafik kaza-
sı sonucu yaralanıyor ve tamamen felç 
oluyor. Bu kişiye, fedakâr bir kardeşimiz, 
Gülsüm hanımefendi sahip çıkıyor ve ken-
disine yıllarca ihtimamla bakıyor. Gülsüm 
kardeşimiz, sadece insan olduğu için, tanı-
madığı, bilmediği bir kişiyi bu şekilde hi-
mayesine almakla, tüm dünyaya adeta in-
sanlığın ölmediğini gösteriyor. Sonradan 
Rus vatandaşı olduğu anlaşılan bu kişiye, 
hiçbir karşılık beklemeksizin, hiç yüksün-
meden, sadece Allah rızası için yıllardır 
bakan Gülsüm hanımefendiyi, bu örnek 
davranışı için kutluyorum. Görüldüğü gibi 
biz milletimize “önce insan” diyerek sahip 
çıktığımızda, bizim milletimiz de tüm in-
sanlığa sahip çıkıyor.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli vatandaş-
larım…

Biraz önce de ifade ettim… Bu ülkenin in-
sanı, bu ülkenin vatandaşı, her şeyin, ama 
her şeyin en iyisine, en kalitelisine layıktır. 
Biz artık, gıptayla seyreden, hayranlıkla 
izleyen bir ülke değil; tam tersine, her 
alanda gıptayla, hayranlıkla izlenen bir 
ülke konumuna yükseldik. Şunu bilmenizi 
istiyorum… Hiçbir zaman yeter demeye-
ceğiz… Hiçbir zaman “son” demeyeceğiz, 
“bitti” demeyeceğiz. En iyisine ulaşıncaya 
kadar, en mükemmelini yapıncaya kadar 
bu hizmet yolculuğunu devam ettireceğiz. 
Büyüdükçe güçlenecek, güçlendikçe de 
imkânlarımızı vatandaşlarımızın hizmeti-
ne seferber edeceğiz.
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10 yıl önce hayal gibi görünen hizmetler, 
bugün gerçeğe dönüştü. Bugün hayal gibi 
görünen her ne varsa, Allah’ın izni, sizlerin 
desteği ve hayır duasıyla inşallah gerçeğe 
dönüştüreceğiz. Bakın 10 yıl önce biz, enf-
lasyonu düşüreceğiz dediğimizde, bunu 
birileri hayal olarak gördü. Biz, o hayali 
gerçeğe dönüştürdük, yüzde 30’dan dev-
raldığımız enflasyonu yüzde 6’ya kadar 
çektik. Paradan 6 sıfır atacağımızı söyle-
diğimizde bu birilerine ham hayal gibi 
gelmişti; hamdolsun şu anda o bol sıfırlı 
paralar unutuldu, hayal gerçeğe dönüştü.

10 yıl önce Türkiye’nin milli geliri 3 kat ar-
tacak deseydik, bu birilerine hayal gibi ge-
lirdi. 230 milyar dolardan aldığımız milli 
geliri 774 milyar dolara çıkardık, 3 kattan 
fazla artırdık. 10 yıl önce, Türkiye IMF’e 
borçlarını tamamen ödeyecek, hatta IMF’e 
borç verecek denilseydi, buna gülerlerdi… 
23.5 milyar dolardan devraldığımız IMF’e 
borcumuzu 1 milyar doların altına, 860 
milyon dolara indirdik, inşallah Mayıs’ta 
bu borcu kapatıyoruz, ayrıca IMF’e 5 mil-
yar dolar borç vermek için de görüşmeler 
sürüyor. 10 yıl önce Merkez Bankası’nın 
rezervleri 123 milyar dolara çıkacak denil-
seydi, buna da kimse inanmazdı. Biz, 27.5 
milyar dolardan aldık, bugün 123 milyar 
344 milyon dolara kadar rezervleri yük-
selttik.

İhracatı da aynı şekilde, 36 milyar dolar-
dan aldık, 152.5 milyar dolara çıkardık. 
Turizm gelirimizi 8.5 milyar dolardan al-
dık, 23.5 milyar dolara çıkardık. Bütün bu 
ilerlemeyi, bu zenginleşmeyi, okul olarak, 

hastane olarak, ambulans olarak, adliye 
sarayı, asayiş, yol, konut olarak milletimi-
ze seferber ettik.10 yılda nasıl hayalleri 
gerçeğe dönüştürdüysek, inanın, önümüz-
deki 10 yılda da hedeflerimizi tutturacak, 
2023’e çok farklı bir ülke olarak gireceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım…

Şunu özellikle bilmenizi istiyorum… Bi-
zim, en büyük kaynağımız, birliğimizdir, 
dayanışmamızdır, yardımlaşmamızdır. 
Bizim en büyük kaynağımız kardeşliği-
mizdir. Biz eğer bir olursak, iri olursak, 
kardeşlik hukukunu yüceltirsek, inanın 
erişemeyeceğimiz, ulaşamayacağımız 
hiçbir hedef yoktur. 10 yıl boyunca, bir-
likle, dayanışmayla, kardeşlikle Türkiye’yi 
büyüttük. İnşallah, önümüzdeki süreçte 
de yine birlikle, dayanışmayla, kardeşlik-
le geleceğe ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin, 
birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi 
bozmasına, aramıza nifak sokmasına izin 
vermeyeceğiz. Hiç kimsenin, hiçbir etke-
nin, bizim kutlu yürüyüşümüzü engelle-
mesine, yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. 
Ne içeriden, ne de dışarıdan, hiçbir saldı-
rının bizi zayıflatmasına, bizi yolumuzdan 
alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: Başta 
terör olmak üzere, bugün devam eden bazı 
sorunlar, sadece ve sadece Türkiye’nin bü-
yümesini engellemeye, Türkiye’nin ilerle-
mesini yavaşlatmaya dönük girişimlerdir. 
Biz, Allah’ın izniyle bu sorunları da tek 
tek çözeceğiz. Şunu bilin ki hiçbir şehidi-
mizin kemiklerini sızlatmayacak, ruhunu 
muazzep etmeyeceğiz. Sizleri incitecek, 
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sizleri mahcup edecek, sizlerin başını öne 
eğecek hiçbir girişimin içinde bulunma-
dık, bulunmayacağız. Tamamen anayasal, 
tamamen yasal, tamamen meşru yollar-
dan, milletin değerleriyle örtüşen şekilde 
kardeşlik sürecini ilerleteceğiz.

Millet olarak umudumuzu hiçbir zaman 
yitirmeyeceğiz. Millet olarak karamsarlığa 
kapılmayacak, hayallerimizi asla ertele-
meyeceğiz. İyi niyetle çıktığımız bu hayırlı 
yolda, inşallah hayırlı neticeler alacak, 
Türkiye’nin önünü açacak, Türkiye’yi is-
tikrarla, güvenle büyütmeyi sürdüreceğiz. 
Milletimizin desteği, milletimizin hayır 
duası bizimle oldukça, bu ülke büyümeye, 
bu ülke güçlenmeye devam edecektir.

Ben bir kez daha, bugün hizmete aldığı-
mız ambulansların sizlere, şehirlerimize, 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Sağlık Bakanlığı’mıza, halef ve 
selef Sağlık Bakanlarımıza bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanla-
rımıza, doktorlara, hemşirelere, ebelere, 
teknisyenlere, ismini anamadığım tüm 
çalışanlara şükranlarımı ifade ediyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri 
Rabbime emanet ediyorum.
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Çok değerli İstanbullular, değerli kardeş-
lerim, sevgili hemşehrilerim… Sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Bugün, İstanbul’da, sizlerle birlikte, tarihî 
nitelikte bir tören gerçekleştiriyoruz. Bu-

güne kadar hiçbir Hükümete nasip olma-
mış, hiçbir Hükümetin cesaret edemediği, 
hiçbir Hükümetin göze alamadığı bir adı-
mı bugün sizlerle birlikte atıyoruz. Bugün 
öncelikle, deprem odaklı kentsel dönü-
şümü tamamlanan, Zeytinburnu, Sümer 
Mahallesi’nde, 1’inci Etap’ta 451 konutu 

İstanbul | 23 Şubat 2013 

Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm ve İETT Yeni Otobüs 

Teslim Töreni



329

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

hak sahiplerine teslim ediyoruz. Aynı şe-
kilde, Esenler, Turgut Reis Mahallesi’nde, 
İstanbul Büyük Şehir Belediyemizin dö-
nüşümünü tamamladığı 280 konutun da 
anahtarlarını veriyoruz. İstanbul Büyük 
Şehir Belediyemizin Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları kapsamında, toplamda 731 ai-
leyi, bugün bu törenle resmî olarak evleri-
ne kavuşturuyoruz. Ama bugün, bu töreni 
asıl önemli kılan, bu töreni çok farklı kılan 
bir başka nokta var. Biz bugün bu törenle, 
İstanbul genelinde, 14 bin 663 konutun ve 
3 bin 65 işyerinin yıkımını gerçekleştiriyo-
ruz. Şimdi birileri çıkacak, yıkım için tören 
olur mu diyecek… Birileri çıkacak, bu hü-
kümet yıkım yapıyor diyecek…

Evet… Bugün bu törenle insanımız için ha-
yırlı yıkım gerçekleştiriyoruz. Biz bugün 
bu yıkımla, Allah’a hamdolsun, sizlerden 
Allah razı olsun, ülkemiz için, milletimiz 
için, İstanbullular için son derece hayırlı 
bir işin adımını atıyoruz. Davul zurnayla, 
neşeyle, heyecanla, umutla biz bugün ha-
yırlı bir yıkım yapıyoruz. Yıkıyoruz, zira 
çok daha iyisini yapacağız. Yıkıyoruz, zira 
çok daha kalitelisini, çok daha sağlamını, 
çok daha sağlıklısını yapacağız. Zorla de-
ğil, polisle, jandarmayla değil, bu mülkle-
rin sahiplerine rağmen değil; biz bu yıkımı 
bu mülklerin sahipleriyle, onların gönül 
rızasıyla, onların katkı ve destekleriyle 
gerçekleştiriyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… İstan-
bul, son 50-60 yıl boyunca Anadolu’dan, 
Trakya’dan çok büyük göç aldı… Köyünde, 
ilçesinde, şehrinde geçim sıkıntısı çeken, 
eğitim imkânı, sağlık imkânı olmayan, ya 

da muhtelif sebeplerle yüz binlerce va-
tandaşımız İstanbul’a akın etti. Dönemin 
hükümetleri, bu göçün önüne geçecek ted-
birleri almadılar. Dönemin hükümetleri, 
bu göçü engellemediler. Dönemin hükü-
metleri, bu göçler nedeniyle oluşan çarpık 
kentleşmeye müsamaha gösterdiler. Eğer, 
benim vatandaşım, kendi köyünde, kendi 
ilçesinde, Anadolu ve Trakya’daki kendi 
şehrinde, iş bulabilseydi, aş bulabilseydi, 
çocuklarına bir istikbal umudu görebilsey-
di, İstanbul’a gelmeyecekti. Ama on yıllar 
boyunca Anadolu için, Trakya için bu 
imkânlar sağlanmadı. İstanbul’a gelenler 
için de maalesef hiçbir imkân sağlanma-
dı. Başını sokmak için bir çatı arayanlar, 
gecekondular inşa ettiler, ucuz, sağlıksız, 
derme çatma konutlara yerleştiler. Hükü-
metler gecekondulara müsamaha göster-
dikçe, gecekondular büyüdü, yayıldı ve 
şehri adeta kuşattı.

Şimdi ben, şunu aziz milletime tüm kal-
bimle, tüm samimiyetimle ifade etmek 
zorundayım… Köyünden kalkıp İstanbul’a 
gelenler, bu gecekondularda, son derece 
sağlıksız, kalitesiz, tehlikeli konutlarda 
hayata tutunma mücadelesi verdiler. Ama 
çocukların bu bedeli ödemesi gerekmiyor. 
Çocukların, çocuklarımızın, torunları-
mızın bu sıkıntıları çekmesi gerekmiyor. 
Sizin ve bizim çektiğimiz sıkıntıları, anne 
babalarımızın çektiği çileleri, artık çocuk-
larımızın çekmesi gerekmiyor. Bizim, hem 
İstanbul’da, hem tüm Türkiye’de, artık bu 
dönüşümü, bu değişimi sağlamamız, ço-
cuklarımıza daha yaşanabilir şehirler ema-
net etmemiz gerekiyor. Böyle gelmiş, böyle 
gider diyemeyiz… Dedeler gecekonduda 
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oturdu, babalar gecekonduda oturdu, ço-
cukları da biz o gecekondulara, o çürük 
yapılara mahkûm edemeyiz.

İşte, ilk defa, İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı olduğum dönemde, bu çarpık 
gidişe dur demek için adımlar attım. Bir 
yandan İstanbul’daki çarpık kentleşmeyi 
durdurmak, bir yandan da İstanbul’u dö-
nüştürmek için çok yoğun mücadele ver-
dim. Sağ olsun, Kadir Topbaş kardeşimiz 
de benden aldığı bu emaneti hakkıyla taşı-
dı, İstanbul’daki dönüşümü hız kesmeden 
sürdürdü. Bakın burada aziz milletime, 
aziz İstanbullulara şu hususları tekraren 
ifade etmek istiyorum… Biz, bu dönüşüm 
çalışmalarında, hiç kimsenin, ama hiç 
kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz, 
buna müsaade etmeyiz, buna müsamaha 
göstermeyiz. Tam tersine biz, son derece 
iyi niyetle, tamamen vatandaşımızı düşü-
nerek, tamamen çocuklarımızı düşünerek 
önemli bir adım atıyoruz. Benim vatan-
daşım, benim İstanbullu kardeşim, en iyi 
konutlarda, en sağlıklı konutlarda, en sağ-
lam konutlarda, korkmadan, tedirgin ol-
madan oturma, yaşama hakkına fazlasıyla 
sahiptir. Hiç kimsenin kümes gibi, kulübe 
gibi, derme çatma evlerde yaşamasına razı 
olamayız. Hiç kimsenin, üzerine yıkılacak 
gibi eğreti duran konutlarda yaşamasına 
göz yumamayız. İstanbul için mukadder 
olan bir depremde, hiç kimsenin göz göre 
göre hayata gözlerini yummasına seyirci 
kalamayız. Ne yapıyorsak, sizin için, mil-
letimiz için, İstanbul için ve Türkiye için 
yapıyoruz.

Şimdi, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye 
genelinde, malum bazı çevreler, onların 
başında da Anamuhalefet Partisi, kentsel 
dönüşüm projelerine muhalefet ediyorlar. 
Evime dokunma diyerek, yalanları, iftirala-
rı yayarak, kimi mahalleleri galeyana geti-
rerek, tahrik ederek, bu son derece önemli 
dönüşüm sürecini sekteye uğratmaya çalı-
şıyorlar. Buradan açık açık söylüyorum… 
Anamuhalefet Partisi de, onun kol kola ol-
duğu, işbirliği yaptığı marjinal sol örgütler 
de, terör örgütleri de, bu dönüşümün ger-
çekleşmesini belli sebeplerle istemiyorlar. 
Neden? Çünkü mağduriyetten fırsat devşi-
riyorlar. Yoksulluğu istismar ediyorlar. Be-
nim kardeşimi önce yoksulluğa mahkûm 
edip sonra da duygularını istismara kal-
kışıyorlar. Militan devşirdikleri, istismar 
ettikleri, her türlü karanlık işi çevirdikleri, 
insanca yaşamdan uzak bu yapılaşmanın 
devam etmesini istiyorlar.

Özellikle Anamuhalefet Partisi, bütün 
tarihi boyunca, tüm imtiyazların, tüm 
imkânların kendi elinde toplanmasını is-
temiştir. Kendisi en iyi eğitim imkânlarına 
sahip olacak, ama gecekondulunun çocuğu 
okumayacak. Kendisi en iyi işlerde çalışa-
cak, ama kapıcının çocuğu kapıcı kalacak. 
Kendisi en iyi konutlarda oturacak, ama 
yoksul gecekonduya mahkûm olacak. On 
yıllar boyunca işte bu anlayışı savundular. 
Nasıl ki Anadolu çocuklarını okullardan 
uzak tuttularsa, nasıl ki Trakya’nın çocuk-
larını bürokrasiden uzak tuttularsa, büyük 
şehirlerdeki yoksulları da şehirlerden uzak 
tutmak istediler. Biz, şu anda, yaptığımız 
dönüşümlerle, inşa ettiğimiz, yıktığımız, 
ardından yenisini inşa edeceğimiz konut-
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larla, aslında Türkiye’de çürümüş bir sis-
temi ortadan kaldırıyoruz. Yoksulun hep 
yoksul, zenginin de hep zengin kalması 
üzerine inşa edilmiş bir sistemi, biz bu 
kentsel dönüşümle tersine çeviriyor, herke-
se insanca yaşam imkânı sunuyoruz.

Ne muhalefetin, ne marjinal örgütlerin, ne 
terör örgütlerinin propagandalarına aldan-
mayın… Dedikodulara, yalanlara, iftiralara 
asla kulak asmayın… Biz bu yola sizlerle 
birlikte çıktık, bu yolda sizlerle yürüyoruz, 
Allah’ın izniyle, bu yolda sizlerle yürüme-
ye, her ne yaparsak sizin için ve sizlerle 
birlikte yapmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Bu vesileyle, muhalefet partilerinin çok 
çirkin bir şekilde istismar ettikleri önemli 
bir meseleye de burada değinmek zorun-
dayım… Bakın, geçtiğimiz hafta sonu 
Mardin’e gittik… Hem Mardin merkezde, 
hem Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde toplu 
açılışlar gerçekleştirdik, oradaki kardeşle-
rimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Ger-
çekten, gerek Mardin’de, gerek Midyat ve 
Kızıltepe’de çok büyük bir coşkuyla, çok 
büyük bir samimiyetle karşılandık. Hükü-
met olarak 10 yıldır Türkiye’de kardeşliği 
daha da büyütmenin, daha da yüceltmenin 
mücadelesi içindeyiz. Kardeşliğimizin bu 
topraklara çok güçlü şekilde kök saldığını 
ben 81 vilayetimizin tamamında müşahede 
ediyorum. Kayseri’ye gidiyoruz, muhabbet-
le karşılanıyoruz… Şanlıurfa’ya gidiyoruz, 
samimiyetle karşılanıyoruz. Van’a gidiyo-
ruz, halkımız bizi kucaklıyor. İstanbul’a 
geliyoruz, aynı aşkı, aynı heyecanı, aynı 

coşkuyu burada görüyoruz. Mardin’de de, 
Türkiye’nin diğer 80 vilayetinde gördüğü-
müz vefayı bizzat yerinde hissettik. Mar-
dinli kardeşlerimizin, Türkiye’deki çözüm 
atmosferinden dolayı çok heyecanlı, çok 
umutlu olduklarını yerinde gördük.

Şimdi ben, Mardin Kızıltepe’de bir ifade 
kullandım… Dedim ki: “bu süreçte kimse 
bizim karşımıza, Kürtlükle de, Türklükle 
de çıkmasın… biz her türlü milliyetçiliği 
ayaklarının altına almış bir iktidarız.” Aynı 
ifadeyi bugün burada, İstanbul’da da söylü-
yorum: “Kimse bizim karşımıza kürtlükle 
de, Türklükle de çıkmasın… biz her türlü 
milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir 
iktidarız. Anamuhalefet Partisi’nin Genel 
Başkanı, “bu sözleri Rize’de söyleyemezsin” 
diyor… Farklı mekânlarda farklı şeyler 
söyleyen görmek istiyorsa, Anamuhalefet 
Partisi’nin Genel Başkanı aynaya baksın… 
Biz siyasi hayatımız boyunca, Doğu’da 
farklı, Batı’da farklı konuşanlardan olma-
dık. Diyarbakır’da ne söylediysek, geldik 
İstanbul’da aynısını söyledik. Rize’de ne 
söylediysek, gittik, Şanlıurfa’da aynısını 
söyledik. Hatta biz, İstanbul’da nasıl gu-
rurla Türkiye Cumhuriyeti’nin ay-yıldızlı 
bayrağını salladıysak, gururla, onurla, şe-
refle Hakkâri’de de, Türkiye’de de, dünyada 
da o bayrağı salladık. Ama bizi Mardin’de 
farklı, Rize’de farklı konuşmakla itham 
edenler, dikkat edin, İstanbul’da salladık-
ları bayrağı Hakkâri’de sallamaya cesaret 
edemediler.

Şimdi burada şunu söylemek durumun-
dayım… Benim, Kızıltepe’de, ayaklarımın 
altındadır dediğim milliyetçilik, elbette 
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ki etnik kökene dayalı milliyetçiliktir, 
yani ırkçılıktır, yani kafatasçılıktır. Be-
nim, ayaklarımın altındadır dediğim 
milliyetçilik; ayrımcılık anlamında, kibir 
anlamında, başkasını küçük görme anla-
mındaki milliyetçiliktir. Yoksa bizim millet 
anlayışımız da, milliyet anlayışımız da bel-
lidir. Biz, 76 milyonu tek bir millet olarak 
görüyoruz. Milliyetçiliği de işte o 76 mil-
yona hizmet etmek olarak tanımlıyoruz. 
Salı günü grup toplantımızda inşallah bu 
meseleyi etraflıca ele alacağız. Bu ülkede 
kimin gerçekten milliyetçi olduğunu, ki-
min de etnik köken milliyetçisi olduğunu; 
kimin samimi, kimin istismarcı olduğunu 
ortaya koyacağız. Muhalefet partilerinin, 
hep bir ağızdan, son derece çirkin, son 
derece cahilce, millet ve milliyet kavramla-
rını istismar etmelerine, çarpıtmalarına da 
izin vermeyeceğiz. Hep söylüyorum… Mil-
liyetçilik, slogan atmak değildir… Milliyet-
çilik, işte burada yaptığımız gibi, millete 
hizmet etmektir, milletin içinde olmaktır, 
milletle gönül bağı kurmaktır. Biz, millete 
hizmetkâr olarak milliyetçiyiz; etnik kö-
ken milliyetçisi değiliz, slogan milliyetçisi 
değiliz ve o tür milliyetçilik de inşallah hep 
ayaklarımızın altında olacak.

Sevgili kardeşlerim, değerli İstanbullular…

Bakın İstanbul’da, benim Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğum dönemden 
bugüne kadar birçok kentsel dönüşüm 
projesi gerçekleştirdik… Her biri dünyaya 
örnek oldu. Aynı şekilde, Hükümetimiz 
döneminde, Türkiye genelinde çok başarılı 
kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdik. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı biz bu 

amaç için kurduk.2013 yılında, inşal-
lah, Türkiye genelinde 200 bin konut ve 
dükkânı dönüştüreceğiz. 2 sene içerisinde, 
yine Türkiye genelinde 400 bin konut için 
dönüşüm başlatmış olacağız. Hiç kimseye 
rahatsızlık vermeden, hiç kimseyi mağdur 
etmeden, yeni şehirler, sağlam şehirler, 
depreme, afetlere dayanıklı şehirler inşa 
edeceğiz. Bugün burada nasıl hayırlı bir 
yıkım için bir arada, gönül gönüle, umutla, 
heyecanla tören yapıyorsak, işte bu man-
zarayı bizim tüm Türkiye’de yapmamız 
lazım. Vatandaşımızdan çok ama çok rica 
ediyorum… Lütfen bize yardımcı olun… 
Lütfen zorluk çıkarmayın… Zira biz, sizin 
için varız ve bu kentsel dönüşüm pro-
jelerini de sizin için, sizin çocuklarınız 
için yapıyoruz. İstanbul’da muhtemel bir 
depreme karşı hazırlıklı olmak için, her 
türlü kaybın önüne geçmek için biz bu mü-
cadeleyi veriyoruz. Vatandaşımız, insanca 
bir ortamda, sağlıklı bir evde, sağlıklı bir 
çevrede yaşasın diye bu gayretin içinde-
yiz. Siz de bize destek olursanız, siz bizim 
yanımızda olursanız, inşallah bu süreci 
suhuletle, huzurla, barış içinde, uzlaşma 
içinde tamamlar ve şehirlerimizi, ülkemizi 
değiştiririz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular…

Bugün, bu törende bir başka teslim töreni-
ni daha gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz, 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 2011 
yılında başlayan yenileme çalışmaları kap-
samında 1.700 yeni otobüs almaya karar 
verdi. Toplam değeri 875 milyon lira olan 
bu otobüslerin tamamı yerli üretim. Yani, 
bir yandan İstanbul’un ulaşım sorununa 
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nefes aldırıyor, bir yandan otomotiv sek-
törünü destekliyor, istihdamı artırıyoruz. 
Ayrıca bu araçlardan 240 tanesinde, çev-
re dostu denilen sıkıştırılmış doğalgaz, 
yani CNG kullanılıyor. Bu 240 araç için 
de Kâğıthane’de bir dolum tesisi kuruldu. 
Türkiye’nin en büyük CNG dolum tesisin-
de, aynı anda 16 araca dolum yapılıyor. 
İhalesi yapılan 1.700 araçtan 637’si Bü-
yükşehir Belediyemize teslim edildi. Biz 
bugün, 437 aracı daha teslim alıyor, bunla-
rı da filomuza ekliyoruz.

Bütün bu hizmetlerin İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’mıza, Sayın 
Başkanımız ve ekibine bu hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bugün konut-
larını teslim alacak kardeşlerimin, huzur 
içinde, afiyet içinde, sağlık içinde bu ko-
nutlarda yaşamalarını temenni ediyorum. 
Kentsel dönüşümün başlayacağı semtleri-
mizdeki vatandaşlarımıza da biraz sabır 
diyorum. Onların da modern konutlara 
kavuşacakları törenleri de, inşallah hep 
birlikte yapmayı umut ediyorum. Şimdi, 
canlı bağlantılarla, hem otobüslerimizi 
teslim alacak, hem de hayırlı yıkımların 
yapılacağı semtlere bağlanacağız.
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Çok değerli Siirtli kardeşlerim, çok değerli 
hanımefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, 
Siirtli  tüm hanım kardeşlerim için , 
Türkiye’nin tüm kadınları için, tüm dünya 
kadınları için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Buradan, Siirt’ten, Türkiye’nin ve dünya-
nın tüm emekçi kadınlarını, vefakar, cefa-
kar, çilekeş kadınlarını, mazlum, mağdur 
kadınlarını selamlıyor; hepsine dostluk, 
kardeşlik ve dayanışma mesajlarımızı ile-
tiyorum.

Kadınların ezilmediği, kadınların ayrım-
cılığa tabi tutulmadığı, kadınların horlan-

Siirt | 8 Mart 2013 

Dünya Kadınlar Günü Programı
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madığı, istismar edilmediği, özellikle de 
şiddete hiçbir şekilde maruz kalmadığı bir 
dünya için, kadınlarla birlikte mücadeleye 
devam edeceğiz. Kadınların hak mücadele-
sini bir insanlık mücadelesi olarak görüyo-
ruz, bu insanlık mücadelesinde her zaman 
onlarla birlikte hareket edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bizim topraklarımızda, bizim medeniye-
timizde, kadın, hem toplumun, hem de 
toplumun çekirdeği olan ailenin temeli-
dir. Bir anne olarak, bir eş olarak, ya da bir 
evlat olarak kadın, evini çekip çevirdiği 
kadar, toplumu şekillendiren, toplumu 
dönüştüren, ülkeye istikamet çizen bir 
varlıktır.

Bugüne kadar defaatle söyledim bura-
da, Siirt’te tekrar ifade edeceğim… Eğer 
kadın mutluysa, toplum mutludur. Eğer 
kadın huzurluysa, ülke huzurludur. Eğer 
kadın refah içindeyse, eğer kadın umut 
içindeyse, toplum da o kadar refah içinde, 
gelecekle ilgili olarak o kadar umut için-
dedir. Kadınlarını ihmal eden, kadınlarını 
aşağılayan, öteleyen, dışlayan; kadınlarına 
ikinci sınıf varlık muamelesi yapan hiçbir 
toplumun, hiçbir alanda ilerleme kaydet-
mesi asla söz konusu değildir, asla müm-
kün değildir.

Değerli hanım kardeşlerim… 

Şunu lütfen unutmayın ve eşlerinize, 
babalarınıza, erkek çocuklarınıza bunu 
tekrar tekrar söyleyin… Biz öyle bir Pey-
gamberin takipçileriyiz ki yozlaşmış bir 

toplumsal yapıyı doğru yola davet için gel-
diğinde, ilk yasakladığı, kız çocuklarına 
yapılan vahşet olmuştur. Kız çocuklarının 
diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların, 
eşlerin, annelerin hor görüldüğü, hatta in-
san dahi sayılmadığı bir toplumda, kadın-
ları baş tacı etmiş, annelerin ayağının al-
tında cennet olduğunu müjdelemişti. Biz 
işte böyle bir medeniyetin mensuplarıyız.

Bakın… Biliyorum Siirt’te böyle bir şey 
olmaz… Biliyorum ki Siirt’in erkekleri 
yapmaz… Ama eğer yapanlar varsa, eğer 
kadına el kaldıran varsa, onlara Hazreti 
Peygamberi örnek gösterecek, onları uya-
racaksınız. Eğer dinlemiyorlarsa, eğer şid-
det uyguluyorlarsa hiçbir hanım kardeşim 
çekinmesin, hiçbir hanım kardeşim kork-
masın; gitsin, polise, jandarmaya, hakim 
ve savcılara derdini açık açık anlatsın.

Geçen yıl 8 Mart’ta şiddete maruz kalan, 
şiddet tehdidi altında olan hanım kardeş-
lerimiz için çok önemli, hem caydırıcı, 
hem de ağır şekilde cezalandırıcı bir yasa 
çıkardık. Bu yasanın uygulanması konu-
sunda hiçbir mazereti, hiçbir bahaneyi, 
hiçbir aksaklığı kabul etmiyoruz.

Polisin, jandarmanın, hakim ve savcıları-
mızın, yasanın harfiyen uygulanması ko-
nusunda daha duyarlı, daha dikkatli olma-
larını rica ediyorum. Töre adı altında, hiç 
kimse kadına yönelik cinayetleri, kadına 
yönelik şiddeti mazur gösteremez. Bizim 
medeniyetimizde böyle töreler olamaz. 
Kız çocuklarını toprağa gömme töresini 
ayaklarının altına almış bir Peygamberin 
takipçileri, kız çocuklarına, kadınlara, 
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eşlere ve annelere böyle insanlık dışı bir 
muamelenin içinde olamaz.

Önce sizler, önce kadınlar bu şiddete 
dur diyeceksiniz. Siz haklarınızı bilecek, 
haklarınızın farkında olacak ve o hakları 
korkmadan, çekinmeden savunacak, kul-
lanacaksınız. Siz haklarınıza sahip çıkarsa-
nız, siz bunun mücadelesini samimiyetle 
verirseniz, inanın tüm engeller de ortadan 
kalkacaktır.

Bakın değerli hanım kardeşlerim… Son 
10 yılda, hanım kardeşlerimize her alanda 
çok büyük haklar kazandırdık. Tarihte 
örneği olmayan, çoğuna cesaret dahi edi-
lemeyen düzenlemeleri cesaretle yaptık ve 
cesaretle uyguluyoruz. Ama bir şeyin altını 
çizmek durumundayım… Bizim anayasal, 
yasal düzenleme yapmamız, reformlar 
yapmamız, haklar konusunda adeta sessiz 
devrimler gerçekleştirmemiz yetmiyor. 
Sizlerin de bu hakların farkında, bilincin-
de olmanız, bu haklara sıkı sıkıya sahip 
çıkmanız gerekiyor.

2004 ve 2010 yıllarında Anayasayı değiş-
tirdik Anayasa’nın 10’uncu maddesinde 
dedik ki: “Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. devlet, bu eşitliğin yaşama geç-
mesini sağlamakla yükümlüdür.” 41’inci 
maddeyi değiştirdik, dedik ki: “Aile toplu-
mun temelidir ve eşler arasında eşitliğe 
dayanır.” Yine 10’uncu maddeye bir ekle-
me yaptık ve dedik ki: “(Kadınlar lehine) 
Alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı 
yorumlanamaz…”

Bunların yanında, 2002 yılından bugü-
ne kadar yasalarda çok önemli düzen-
lemeler yaptık… Medeni Kanunu, Ceza 
Kanunu’nu, Ailenin Korunmasına Dair Ka-
nunu, İş Kanunu’nu, hanım kardeşlerimiz 
lehine değiştirdik. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko-
misyonunu kurduk.

Kadınların, özellikle de kız çocuklarımızın 
eğitimini çok önemsiyoruz. Eğer kadın 
cahil kalırsa, çocuk cahil kalır. Eğer kadın 
cahil kalırsa, toplum cahil kalır. Her hanım 
kardeşimizin, her kız çocuğumuzun, ra-
hatça, özgürce, kolayca okuyabilmesi, eği-
tim görebilmesi için çok önemli adımlar 
attık. “Haydi Kızlar Okula” kampanyasıyla, 
“Baba Beni Okula Gönder” Kampanyasıy-
la, “Ana Kız Okuldayız” kampanyasıyla, 
yaygın bir eğitim seferberliğini başlattık, 
sonuçlarını aldık ve alıyoruz. Eğitimin 
önündeki maddi engelleri tek tek ortadan 
kaldırdık.

Maddi imkanı olmayan ailelere, çocukla-
rını okutmaları için nakdi yardım yapıyo-
ruz… İlköğretimde erkek öğrenci için 30 
lira; kız öğrenci için 35 lira; Ortaöğretimde 
erkek öğrenci için 45 lira, kız öğrenci için 
55 lira veriyoruz. Kızlara daha fazla ödeme 
yapıyor, parayı da babaya değil, annenin 
hesabına yatırıyoruz. 10 yılda bu şekilde 2 
milyar lirayı çocuklarımız için kullandık.

Sadece 2012 yılında, 2 milyon öğrencimiz 
bu yardımdan, bu şartlı yardımdan istifa-
de etti. Engelli yavrularımızın annelerine 
aynı şekilde bu yardımları yapıyor, ha-
yatlarını kolaylaştırmanın mücadelesini 
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veriyoruz. Sağlıkta aynı şekilde her ne 
yaptıysak hanım kardeşlerimiz için yaptık. 
Doğum sırasında anne ölümlerini, bebek 
ölümlerini ciddi oranlarda düşürdük. An-
nelere, 6 yaşına kadar çocuklarını düzenli 
sağlık kontrolüne götürmeleri şartıyla, 
çocuk başına 30 lira ödeme yapıyoruz. 
Kadınların doğumu hastanede gerçekleş-
tirmeleri şartıyla 70 lira veriyoruz. Hamile 
hanım kardeşlerimize, muayenelerini 
yaptırmaları şartıyla, doğumdan önce ve 
sonra ödeme yapıyoruz.

Kadınların okuması kadar, sağlıklı ol-
maları kadar, çalışmalarını da yürekten 
destekledik ve destekliyoruz. Kadınların 
işgücüne katılma oranlarını yüzde 23’ten 
yüzde 29’a yükselttik. İş Kanunu’yla, Gelir 
Vergisi Kanunu’yla, Teşvik Kanunlarıyla, 
krediler, destekler, projelerle iş hayatına 
kadınların mühürlerini vurması için dü-
zenlemeler yaptık.

Aynı şekilde artık siyasette de kadının adı 
var. 2002’de kadın milletvekili oranı yüzde 
4 iken, bugün bu oran yüzde 14’e yükseldi. 
İl Genel Meclislerinde, Belediye Meclisle-
rinde, belediye yönetimlerinde kadınların 
sayısı arttı ve artıyor. İhtiyaç sahibi hanım 
kardeşlerimizi korumak, onları barındır-
mak amacıyla konuk evleri, sevgi evleri, 
danışma mekanizmaları, yardım mekaniz-
maları oluşturduk.

Eşini kaybetmiş, ihtiyaç sahibi hanım kar-
deşlerimize, 2012 Nisan ayından itibaren 
aylık 250 lira ödemeye başladık. 2 ayda 
bir 500 lirayı bu hanım kardeşlerimizin 
hesabına yatırıyoruz. Şu ana kadar 262 

bin 353 hanım kardeşimiz bu imkandan 
yararlanmaya başladı ve 490 milyon lira 
ödeme yaptık.

Bunlar, hanım kardeşlerimize sağladığı-
mız imkanların sadece bir kısmı… 10 yılda, 
hanım kardeşlerimizle birlikte mücadele 
ederek çok önemli işler başardık. İnşallah 
bundan sonra da birlikte hareket edecek, 
birlikte mücadele verecek ve sorunları tek 
tek tarihin tozlu raflarına havale edeceğiz.

Biz şuna gönülden inanıyoruz… Kadınlar 
gelişirse, Türkiye gelişir. Anneler değişir-
se, çocuklar değişir, Türkiye değişir. Bakın 
biz birazdan burada Türkiye’nin başarılı 
kadınlarına plaket vereceğiz. Şimdiden 
hepsini tek tek tebrik ediyorum. Başarıla-
rının devamını diliyorum. Başarılarının, 
bu başarıya giden yoldaki muhteşem öykü-
lerinin, Türkiye’nin tüm kadınlarına ders 
olmasını, imrenilecek bir örnek olmasını 
temenni ediyorum…

Mesela Aynur Atlı kardeşimiz… Daha 
çocukken tekstil atölyelerinde çalışmaya 
başladı… Ama şu anda, bir deposu, bir 
atölyesi, bir satış dükkanı sahibi olan bir 
işveren…

Mesela Sabriye Hülya Halimler karde-
şimiz… Kendi kendine takı tasarımları 
yaparken, şu anda bir markanın, bir 
dükkanın sahibi. Aslı Çakır Alptekin kar-
deşimiz… 8 yaşında atletizme başladı, 9 
yaşında ilk madalyasını aldı ve geçen yıl, 
2012 Londra Olimpiyatlarında birinci 
olarak, ay yıldızlı bayrağımızı Londra’da 
dalgalandırdı…
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Müşerref Kuşçu kardeşimiz… Birkaç gü-
ğümle süt satmaya başladı; şu anda 5 kam-
yoneti, bir yem dükkanı, bir hayvan çiftliği 
var. Kocasının vasiyetini yerine getirdi, 
3 kız çocuğunu da okuttu, meslek sahibi 
yaptı… Burada ismini anamadığım, Türki-
ye genelinde ismini anamadığım yüzlerce, 
binlerce hanım kardeşimiz, inandılar, az-
mettiler, çalıştılar ve hem kendi dünyaları-
nı, hem çevrelerini değiştirdiler.

Her hanım kardeşim bunu yapabilir... 
İnançla, azimle, kararlılıkla, her hanım 
kardeşim sorunları aşabilir, kendisine yep-
yeni bir dünya inşa edebilir. İşte bu yolu 
açmak için, bu yoldaki engelleri kaldır-
mak için, kadınlarımıza farklı bir dünyayı 
kurabilmelerinin mümkün olduğunu gös-
termek için biz de sabırla çalışacağız. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla, Sayın 
Bakanımızla, kadın milletvekillerimizle, 
kadın yöneticilerimizle, bu mücadeleyi 
hep birlikte yürüteceğiz.

Çok değerli Siirtliler, değerli hanım kar-
deşlerim…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Siirt’te, 
en fazla kadınları etkileyen, en fazla ka-
dınların canını acıtan, en fazla kadınları 
hedef alan önemli bir meseleye de özellikle 
değinmek istiyorum. Şimdi bakın… Bura-
da, aramızda, çok ama çok değerli bir kar-
deşimiz var. O Türkiye’nin en kahraman 
kızlarından biri. O, Türkiye’nin gururu bir 
kardeşimiz. Çünkü o, Türkiye’nin en genç 
gazisi… Sevgili kardeşim, Nuran Evin…

O kadar dirayetli, o kadar yürekli, o ka-
dar yiğit ki… İnşallah, iyileşecek, ayağa 
kalkacak, yürüyecek ve hatta koşacak. 
Rabbim her şeye kadirdir… Nuran’ın bir 
an önce iyileşmesi için dua ettik, dua edi-
yoruz. Nuran’a, 21 Eylül akşamını tekrar 
hatırlattığımız için bizi bağışlasın… Ama 
Nuran’ın yaşadığı olaydaki metanetli tav-
rının, onun sabrının, onun dirayetinin, 
tüm kadınlara örnek olmasını ben gönül-
den arzu ediyorum.

O talihsiz akşam, Siirt’te teröristler pusu 
kurdular ve bir arabaya 100’den fazla 
mermi yağdırdılar. Aracın içinde 5 kızımız 
vardı. Maalesef 3’ünü şehit verdik, Nuran 
ve Gülcan kardeşlerimiz ise hamdolsun 
araçtan sağ olarak çıkarıldılar. Son dönem-
de benzeri bir saldırı Bingöl’de yaşandı, 
Hatice Belgin kardeşimizi çocuğuyla 
kaybettik; Batman’da Mizgin Doru karde-
şimizi karnında bebeği ile kaybettik. Şehit-
lerimize tekrar Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum, gazi kardeşlerimize sağlıklı, 
huzurlu, uzun ömürler temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim, değerli Siirtli hanım 
kardeşlerim…

Silah, hiçbir sorunun çözümü değildir ve 
olamaz. Terörün ve şiddet hiçbir şekilde 
mazur görülemez. Silah, arkasında acıdan, 
gözyaşından, kandan başka hiçbir şey bı-
rakmaz. 30 yıl boyunca, terör, arkasında 
sadece yetimler bıraktı, sadece öksüzler 
bıraktı, karartılmış hayatlar, söndürülmüş 
ocaklar bıraktı. Terör, Türkiye’nin tamamı-
na olduğu kadar, bu topraklara, bu toprak-
ların insanlarına çok ağır bedeller ödetti.
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Bir kardeşiniz olarak sizlere sesleniyorum. 
Siirt’in bir damadı olarak, enişteniz olarak 
sizlere sesleniyorum. Tüm kalbimle, tüm 
samimiyetimle sizlere sesleniyorum. Bu 
yolun bir çıkmaz sokak olduğunu artık 
sizler de daha güçlü şekilde dile getirin. 
Evlatlarınızı elinizden alan, yavrularınızın 
eline silah verip onları robota çeviren, yav-
rularınızı ölmeye ve öldürmeye gönderen 
bu şebekeye karşı lütfen sesinizi siz de 
yükseltin.

Anneler, değerli anneler… Biz bu meseleyi 
sizin için çözeceğiz, ama sizinle çözmek 
istiyoruz. Biz sizin için çırpınıyoruz, sizin 
acınızı, sizin gözyaşınızı dindirmek için 
mücadele ediyoruz. Ankara’da bizim önü-
müze engeller çıkaranlara, çözümü engel-
lemek isteyenlere, gençlerin kanı üzerin-
den siyaset yapanlara inat biz çözmek için 
yüreğimizi ortaya koyuyoruz.

Siz de yanımızda olun, annelik şefkatinizle 
sizler de yüreğinizi ortaya koyun. Nuran 
kardeşimin yaşadığı acıyı bu topraklarda 
başkaları yaşamasın. Siirtli hanım kar-
deşlerimin, Siirtli anaların yaşadığı acıyı 
başka kadınlar, başka anneler artık yaşa-
masın. Silahlar değil, artık gönüller konuş-
sun, artık fikirler konuşsun, artık siyaset 
konuşsun.

Siirt’in sevgili anneleri… Peygamberler 
diyarı, sahabeler diyarı, alimler, erenler 
diyarı Siirt’in sevgili anneleri… Sizin hayır 
dualarınız var ya… İşte o hayır dualarınızı 
bizlerden eksik etmeyin. O hayır duaları 
tüm kapıları açar. O hayır duaları tüm en-
gelleri aşar. O hayır duaları, bizim de gay-

retlerimizle, kanı, gözyaşını, acıyı durdu-
rur. Hem hayır dualarınızı eksik etmeyin, 
hem de artık bu sürece analık yüreğinizle, 
kadınlık yüreğinizle dur deyin. Siz dur 
derseniz, bu kan durur. Siz yeter derseniz, 
bu gözyaşı diner. Bu kutlu yolda, bu hayırlı 
yolda sizlerden destek bekliyoruz.

Muhalefetin uzlaşmaz siyasetine, med-
yanın sorumsuz tavrına rağmen, milletle 
biz bu yolda yürüyor, milletle bu meseleyi 
çözeceğimize inanıyoruz. Niyetimiz hayır, 
inşallah akıbetin de hayır olacağına gönül-
den inanıyoruz. Ben bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken, bir kez daha 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nün hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, 
Siirt Valiliğimize, bu buluşmaya katkı 
sağlayan kurumlarımıza, emeği geçenlere, 
katıldığınız için sizlere sonsuz teşekkür 
ediyorum. Plaket alacak kardeşlerimizi 
de tekrar tebrik ediyor, hepinizi Rabbime 
emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla…
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Çok değerli Çanakkaleliler, Çanakkale şe-
hitlerimizin çok değerli yakınları, değerli 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Çanakkale Deniz Zaferimizin 98’inci 
yıldönümünün bir kez daha kutlu ve 
mübarek olmasını diliyorum. 18 Mart 
Şehitler Günü vesilesiyle başta Çanakkale 
şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimi-
zi rahmetle, minnetle anıyor, mekanları 
inşallah Cennet olsun diyorum.

Bu vesileyle, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızı, “Biz Değil miydik” isimli 
bir proje başlatarak, gerek Çanakkale’de, 
gerek diğer 80 vilayette çok anlamlı etkin-
liklerle bu anlamlı günün kutlanmasını 
sağladığı için tebrik ediyorum.

“Biz Değil miydik” projesi kapsamında, 
81 vilayetimizde Çanakkale Zaferimiz 
ve şehitlerimiz gerçekten dolu dolu yad 
ediliyor. Fotoğraf sergileriyle, bilboard-

larla, kitaplarla, gezici tanıtım araçlarıy-
la, belgesel, afiş, internet siteleriyle tüm 
Türkiye’ye ve dünyaya Çanakkale zaferi-
miz, Çanakkale ruhumuz aktarılıyor. En 
önemlisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığımız, Şehit ve Gazilerimizin torunları-
nı Çanakkale’ye getirdi, burada misafir 
ediyor ve şehitlikleri birlikte ziyaret 
ediyorlar. Bu anlamlı projenin hayırlara 
vesile olmasını diliyor; Sayın bakanımıza 
ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Dedesi Sarıkamış’ta yatan bir şehit to-
runu olarak, buradaki misafirlerimizin, 
dedelerinin şehit olduğu bu mekandaki, 
bu atmosferdeki hissiyatını anlıyor ve bu 
hissiyatı sizlerle paylaşıyorum. Açıkçası, 
şehit ve gazi olmak ne büyük bir mertebe 
ise, şehit ve gazilerimizin anne babası ol-
mak, eşi olmak, çocuğu, torunu olmak da 
inanın büyük bir mertebe ve çok büyük 
bir iftihar vesilesi.

Çanakkale | 18 Mart 2013 

Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcileri ve Şehit 
Yakınlarıyla Yemek
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Bizim ecdadımız, dedelerimiz, onların 
dedeleri, tarih boyunca çok büyük imti-
hanlara maruz kaldılar. Özellikle 1900’lü 
yılların başından itibaren Anadolu’nun, 
Trakya’nın hemen her köyünden, hemen 
her evinden en az bir asker cephelere koş-
tu, şehit ya da gazi oldu. Merhum Mehmet 
Akif, İstiklal Marşımızda, “Şüheda fışkıra-
cak, toprağı sıksan şüheda” derken aslında 
Anadolu ve Trakya’nın işte bu büyük zen-
ginliğine, bu büyük değerine çok anlamlı 
şekilde işaret ediyor. Akif, yine İstiklal 
Marşı’nda ”Sen şehit oğlusun” diyor… “İn-
citme, yazıktır atanı” diyerek çok önemli 
bir tavsiyede bulunuyor.

Bakın, burada bir hususa özellikle değin-
mek durumundayım… Geçtiğimiz günler-
de, isminin başında Milletvekili sıfatı da 
bulunan biri çıktı, terörle mücadelede şe-
hit olan askerlerimiz için “Türk askeri bo-
şuna öldü” gibi son derece densiz, son de-
rece edep dışı, adap dışı bir ifade kullandı. 
Bir kere şunu bilmenizi isterim… Bizim ta-
rihimizde, maalesef, çok çok az da olsa bu 
türden kendini bilmezler, bu türden nifak 
aşıkları, fitne tutkunları, provokatörler her 
zaman olmuştur. 1915’te, Çanakkale’deki 
muhteşem zaferimizin ardından İstanbul 
işgal edildiğinde benzeri ifadeler kulla-
nılmıştı. Sarıkamış’taki şehitlerimiz için 
benzeri ifadeler kullanılmıştı, kullanılıyor. 
Kurtuluş Savaşımız için, yakın dönemde 
gerek yurt içinde, gerek yurt dışında şehit 
olan askerlerimiz için yine bu ifadeler kul-
lanıldı, kullanılıyor.

Burada açık açık ifade etmek zorunda-
yım… Bizler, Müslümanlarız, Kur’an-ı 

Azimüşşan’a iman etmiş insanlarız ve 
bizim inancımızda, en başta şehitler, “ölü” 
değildir… Dini için, imanı için, bunun 
yanında vatanı, namusu, şerefi, bayrağı 
için toprağa düşmüş, mübarek kanıyla 
toprağı sulamış hiç kimse boşa ölmemiştir, 
hatta bizim inancımızda onlar “ölü” bile 
değildir. Bu toprakların millî ve manevi 
atmosferinden, bu toprakların tarihinden, 
bu milletin inancından zerre miskal içine 
nefes çekmemiş olanlar, bunu asla ve asla 
anlayamazlar.

Eğer bu topraklar üzerinde yüz yıllardır 
özgür ve bağımsız şekilde yaşıyorsak, bu 
her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bay-
rağımız, 780 bin kilometrekare üzerinde 
özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı 
onuruyla, şerefiyle, namusuyla hayatını 
idame ettiriyorsa, bu şehitlerimiz sayesin-
dedir.

Bakın, geçen yıl, partimizin kadın kolları 
başkanlığı, Diyarbakır’dan 90 kadar çocu-
ğumuzu aldı, Çanakkale’ye getirdi, bura-
daki şehitlikleri ziyaret etmelerini sağladı. 
Bu çocukların bir kısmı istismar edilen, 
terör örgütü tarafından eline taş verilip 
askere, polise atması yönünde kandırılan 
çocuklardı. Dönüş yolunda o çocuklardan, 
duygularını anlatan mektuplar yazmaları 
istendi. Hepsi de hiçbir baskı olmadan, 
yönlendirme olmadan, Çanakkale’deki his-
siyatlarını kağıda döktüler ve biz de bunu 
bir kitap haline getirerek tüm Türkiye’ye 
dağıttık.

O çocukların neredeyse tamamı, hayatla-
rında ilk defa şehirlerinin dışına çıkmıştı. 
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Neredeyse tamamı, hayatlarında ilk kez 
uçağa binmişlerdi. İlk kez deniz görenler 
vardı. Bütün bunlardan çok etkilendiler. 
Ama asıl etkilendikleri neydi biliyor musu-
nuz? Asıl Çanakkale’de, şehitliklerdeki me-
zar taşlarından etkilendiler. Hayatlarının 
geri kalanında, bu etkiden uzak kalamaya-
caklarına ben yürekten inanıyorum… Zira 
bu mezar taşlarında o çocuklar kendilerini 
buldular, dedelerini buldular, tarihlerini 
buldular ve nasıl bir millet olduklarını 
idrak ettiler.

Ben bu mektuplardan bir tanesini burada 
bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyo-
rum… Diyarbakırlı bir çocuğumuz, Ça-
nakkale ziyaretinin ardından şu satırları 
kaleme alıyor:

Çanakkale’ye, bir daha mümkün olursa 
yine gitmek isterim… Vallahi ben orada, 
şehitlik mezarlığına gittiğimde gözlerim-
den yaş geldi. Dedelerimizin savaştığı yer 
orasıydı, ama her milletten insanlar oraya 
gelmişti.

Elimde olsa, ben de giderdim savaşa…

Orada milletimiz kahramanca şehit düş-
müşler bu vatan toprakları için. İnşallah, 
Allah kısmet eder de biz de bu vatan için, 
bu topraklar için şehit oluruz. Amin…

Evet… Bunları bir çocuk söylüyor. Diyarba-
kırlı bir çocuk söylüyor. Terör örgütünün 
aldatmaya, kandırmaya çalıştığı, eline taş 
verip sokağa sürdüğü bir çocuk söylüyor. 
Zira o çocuklar buraya, Çanakkale’ye gel-
diklerinde milletin, milliyetin, kardeşliğin 

ne olduğunu son derece somut şekilde gö-
rüyor ve yaşıyorlar.

Çanakkale, bizim kardeşliğimizin sarsıl-
maz abidesidir. 1915’te Çanakkale nasıl 
geçilmediyse, kardeşliğimiz de asla aşıla-
mayacak, asla ezilemeyecek, asla geçileme-
yecektir. 1915’te, Çanakkale sırtları nasıl 
kahramanca bir savunma yaptıysa, nasıl 
destansı bir zafer kazandıysa, inşallah, ora-
da oluşan kardeşlik de zaferlerine zafer 
katarak yolunda ilerleyecektir.

Bir kere şunu herkesin çok iyi bilmesini 
istiyorum… Bizim Hükümet olarak gerek 
son 10 yılda yaptıklarımız, gerek son dö-
nemde çözüme yönelik yaptıklarımız, Ça-
nakkale ruhunun yaşatılmasından başka 
hiçbir gaye taşımıyor. Biz şehitlerimizin 
emanetini üzerimizde taşıyoruz. Attığı-
mız her adımda, şehitlerimiz tarafından 
izlendiğimizi biliyor ve o şuurla, o ruhla, 
o inançla hareket ediyoruz. Çanakkale’de 
pekişen, güçlenen, adeta destanlaşan kar-
deşliği büyütmenin ve yüceltmenin müca-
delesini veriyoruz.

Eğer şurada, yanı başımızda Edirneli ve Di-
yarbakırlı, İstanbullu ve Muşlu, İzmirli ve 
Şırnaklı dedelerimiz aynı amaç için şehit 
olmuş, aynı kabir içinde yatıyorsa, bizim 
de bu yoldan, bu izden, bu kardeşliğin 
ışığından yürümemiz, üzerimizde vazge-
çilmez bir sorumluluktur. Eğer burada, 
Çanakkale’de Saraybosna’nın, Üsküp’ün, 
Prizren’in, Gümülcine’nin, Bakü’nün, 
Batum’un; bunların yanında Gazze’nin, 
Kudüs’ün, Beyrut’un, Şam ve Bağdat’ın 
şehitleri varsa onlar bizim dedelerimizle 
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aynı mezar içindeyse, bizim de oralara, 
oradaki kardeşlerimize ahde vefa göster-
memiz gerekiyor.

1071’de Malazgirt Ovası’nda Türkler, Kürt-
ler, diğer birçok halk aynı amaç uğruna, 
aynı inanç uğruna, birlikte şehit oldular 
ve birbirleriyle kardeş oldular. Önümüz-
deki yıl 500’üncü yılını idrak edeceğimiz 
Çaldıran’da, aynı şekilde, başta Türkler ve 
Kürtler olmak üzere çok farklı etnik kö-
kenler aynı gaye için şehit düştüler.

Çanakkale de işte bunlar gibi bir dönüm 
noktasıdır. Çanakkale, kardeşliğimizi bize 
tekrar hatırlatmış, bizi tekrar tek bir millet 
haline getirmiştir. Bu ruha, bu öze, şehit-
lerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, bi-
zim boynumuzun borcudur. 1071’den bu-
güne kadar kardeş olarak geldik, Allah’ın 
izniyle 2023’e de, 2071’e de hep birlikte, 
bir, beraber ve kardeş olarak yürüyeceğiz.

Aramıza husumet girerse, aramıza nifak 
girerse, provokatörler aramıza girip bizi 
aldatırsa, inanın, buna en fazla üzülecek, 
bundan en fazla azap duyacak olan bizim 
burada yatan dedelerimiz olur, Çanakkale 
şehitlerimiz olur. Onların ruhunu incitme-
yeceğiz. Onların ruhunu muazzep etme-
yeceğiz. Şehitler diyarını, şehitlerimizden 
aldığımız emanetle, onların şefaatiyle, 
inşallah kardeşlik içinde yarınlara taşıya-
cağız.

Her zaman ifade ediyorum… 81 vilayetten, 
bütün ilçe ve köylerimizden, hemen her 
aileden fertlerin, akın akın buraya gelme-
sini, bu kabirleri, bu şehitlikleri görmesini 

çok arzu ediyorum. Bakanlıklarımızdan, 
kurumlarımızdan, okullarımızdan, sivil 
toplum örgütlerimizden, tek tek aileler-
den, anne babalardan, çocuklarımızı bu-
raya taşımalarını, burayı gezdirmelerini 
rica ediyorum. Çanakkale’yi bir kez gören, 
geri evine geldiği haliyle dönmez ve döne-
mez. Çanakkale’yi gören, değişmiş olarak, 
aydınlanmış olarak, millet ve milliyet kav-
ramlarının aslında ne olduğunu, kardeşli-
ğin aslında ne olduğunu öğrenerek geriye 
döner.

Biz Hükümet olarak tüm imkanlarımızla, 
Çanakkale şehitliklerini güzelleştirme-
nin mücadelesi içinde olduk. Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız son 10 yılda kendi 
yetki alanı içinde buraya 24 milyon liralık 
yatırım yaptı. Şehitler Abidesi’ni, Namaz-
gah Tabyası’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 
Ertuğrul Tabyası’nı, Rumeli Mecidiye 
Tabyasını restore ettik. Kilitbahir Kalesi, 
Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çimenlik 
Kalesi’nde çalışmalar devam ediyor. Geli-
bolu yarımadasındaki yerleşimlerin altya-
pılarını, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
destekleriyle iyileştiriyoruz. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımız eliyle, 80 milyon liralık 
bir yatırımla, Çanakkale Destanı Tanıtım 
Merkezi’ni geçtiğimiz yıl tamamladık ve 
hizmete açtık. 35 şehitliğin yerini tespit 
ettik, bunlardan 14 tanesinde isimlerin de 
tespiti tamamlandı. 

Şehitlerimizin hatırasına yaraşır şekilde 
buraları tanzim ediyoruz. İnşallah bu 
süreci kararlılıkla devam ettirecek, yurt 
içinden gelen ziyaretçilerin iftihar duya-
cağı, yurt dışından gelenlerin hayran ka-
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lacağı bir atmosferi tamamlamış olacağız. 
2 yıl sonra, 2015’te inşallah Çanakkale 
Zaferimizin 100’üncü yıldönümünü idrak 
edeceğiz. 100’üncü yılı da Çanakkale’nin 
özüne, ruhuna yaraşır şekilde inşallah hep 
birlikte değerlendireceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 
98’inci yıldönümünün kutlu ve mübarek 
olmasını diliyorum. Tüm şehit ve gazileri-
mizi minnetle, rahmetle yad ediyorum.

Bu arada, dün, Çan ve Biga ilçelerimizde 
açılışını yaptığımız eserlerin Çanakka-
le’mize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle,
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Değerli Eskişehirliler, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız Eskişehir-Konya Yüksek 
Hızlı Tren Hattı’nın, hem Eskişehir’e, hem 
Konya’ya hayırlı olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Bugün bu açılışla, iki büyük ilimizi, 
Selçuklu’nun başkenti Konya ile Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Eskişehir’i yüksek 
hızlı tren seferleriyle birbirine bağlıyoruz. 
Aslında bugün 2 değil, 3 başkent yüksek 
hızlı trenle birbirine bağlanmış oluyor. 
Kadim Selçuklu Başkenti Konya, Türkiye 

Eskişehir | 23 Mart 2013 

Eskişehir-Konya Yüksek Hızlı 
Tren Hattının İşletmeye Alınması 

Töreni
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Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara ve Türk 
Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir birbi-
riyle kucaklaşıyor. İnşallah Osmanlı baş-
kentleri Bursa ve İstanbul ile bir dönem 
Selçuklu’ya başkentlik etmiş Sivas da bu 
buluşmaya katılacaklar.

Merhum Hoca Nasreddin, Eskişehir 
Sivrihisar’da doğmuş, Konya Akşehir’de 
okumuş ve orada vefat etmişti. Hoca Nas-
reddin, eşeğine ters de binse, düz de binse, 
er ya da geç, gideceği yere ulaşıyordu. 
Hoca Nasreddin’in gittiği o yolu, Eskişehir 
ile Konya’yı, biz şimdi yüksek hızlı trenle 
buluşturuyoruz. Ters de binseniz, düz de 
binseniz, güven içinde, konfor içinde, aynı 
yolu, Hoca Nasreddin’in yolunu 2 saatte 
kat etmek mümkün olacak. Artık Mevlana 
dostları ile Yunus dostları çok kısa sürede 
hasret giderebilecek.

Geçmiş ile bugünü ve geleceği buluşturan, 
başkentleri olduğu kadar, insanımızı oldu-
ğu kadar, medeniyetimizi, kültürümüzü, 
tarihimizi de buluşturan yüksek hızlı 
trenin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 
Ulaştırma Bakanlığı’mız ve Devlet Demir 
Yolları’mız başta olmak üzere, bu muhte-
şem eserin ortaya çıkmasında emeği geçen 
herkesi tebrik ediyor, ülkem ve milletim 
adına herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli Eskişehir-
liler…

Bizim siyasette, özellikle de Hükümette 
üzerine hassasiyetle titrediğimiz, çok 
önem verdiğimiz, çok dikkat ettiğimiz bir 
ilkemiz var: Biz, hiçbir zaman yapamaya-
caklarımızı vadetmeyiz. Neyi vaat ettiysek 

de, onu da Allah’ın izniyle yerine getiririz. 
Yüksek hızlı trenle, Ankara’yı Eskişehir’e 
bağlayacağımızı söylediğimizde, birileri 
bunu ham hayal gibi görmüştü. 2009 yı-
lında hattı bitirdik, Türkiye’yi hızlı tren 
kullanan 8 ülkeden biri konumuna yük-
selttik, Ankara’dan trene bindik, 1.5 saatte 
Eskişehir’e ulaştık. Konya’ya da hızlı tren 
hattı inşa edeceğimizi söyledik; birileri 
buna da hayal dedi…

2011 yılında, Ankara Konya hattını ta-
mamladık, hızlı trene bindik, 1.5 saatte 
Konya’ya ulaştık. Eskişehir İstanbul hat-
tını inşallah bu yılın sonunda, bir aksilik 
olmazsa 29 Ekim’de, Marmaray ile birlikte 
hizmete açıyoruz. Birkaç yıl içerisinde, 
Sivas’ı, Yozgat’ı, Kırıkkale’yi, Afyon’u, 
Uşak’ı, Manisa’yı, İzmir’i, Bursa’yı bu ağa 
dahil ederek Eskişehir’imizi 14 ayrı vilaye-
te yüksek hızlı tren aracılığıyla bağlıyoruz.

Bitmedi… Konya’dan güneye doğru, Kara-
man-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep 
hızlı demiryolunun yapımını programa 
aldık. Nasıl şimdi Eskişehir’den Konya’ya 
hızlı trenle gidiyorsak, inşallah kısa bir 
süre sonra Gaziantep’e kadar olan tüm şe-
hirlere de hızlı trenle ulaşacağız. 

Eskişehir’i Türkiye’nin dört bir yanına bağ-
lamak için de, dünyaya bağlamak için de 
projelerimiz, yol haritamız, programımız 
hazır. Eskişehir sadece Odun Pazarı evle-
riyle dünya markası olmuyor. Eskişehir 
sadece Yunus Emre’siyle, Nasreddin Ho-
ca’sıyla dünyada marka olmuyor. Eskişehir 
sadece lületaşıyla dünyada marka olmu-
yor. Eskişehir sadece tekstiliyle dünyada 
marka olmuyor. Eskişehir aynı zamanda 



347

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

ileri teknolojiyle yapılan yüksek hızlı tren 
hatlarının kavşağında olmasıyla da dünya-
da marka oluyor.

Geçmişte Bozkurt ve Karakurt lokomo-
tiflerini üreten, Devrim arabasını üreten 
Eskişehir TÜLOMSAŞ tesislerini, bugün 
Avrupa’ya lokomotif ihraç eden modern 
bir tesis haline getirdik. Eskişehir demir-
yolu üretim tesisleriyle de artık marka olu-
yor. Yerele takılıp kalmıyoruz, sınırların 
içine hapsolmuyoruz… Çok değil, on yıl 
önce Türkiye bırakın yüksek hızlı tren yap-
mayı, yüz yıl önce, yüz elli yıl önce yapılan 
mevcut demiryollarını yenileyemiyordu. 
Türkiye, ray üreticisi olan ülkelerin kapı-
sında adeta sıraya giriyor, ithal edebildiği 
kadar rayla mevcut hatları yenilemeye 
çalışıyordu. Şimdi artık biz dünyaya ray 
ihraç eden ülke konumuna geldik. 

Yüksek hızlı tren yolu yapımında ve 
işletmecil iğinde dünyanın sekizin-
ci ,  Avrupa’nın altıncı  ülkesi  olduk . 
Pekin’den Londra’ya uzanan modern 
İpek Demiryolu’nu, Marmaray ve Bakü-
Tiflis-Kars projeleriyle hayata geçiriyoruz. 
2004-2012 yılları arasında yılda ortalama 
137 kilometre, toplamda 1.094 kilometre 
demiryolu yaptık. Bu rakam, Cumhuriyeti-
mizin ilk yıllarındaki demiryolu hamlesin-
de yapılan yollara eş değerdir.

Şu anda 3 bin 434 kilometrelik demiryo-
lunun inşası devam ediyor. Türkiye sevda-
sıyla, milletimize olan hizmet borcumuzu 
ödemek için gece demeden, gündüz deme-
den dağları deldik. Viyadüklerle, tüneller-
le, aşılmaz denilen engelleri aştık. Bu şe-
kilde, her alanda olduğu gibi demiryolları 

konusunda da ülkemizin önünde yepyeni 
bir dönem açtık, açmaya devam ediyoruz. 

Bakınız Türkiye yüksek hızlı trenle tanı-
şalı dört yıl oldu. Dört yılda 10 milyon in-
sanımız bu trenlerle seyahat etti. Eskiden 
Almanya’da, Japonya’da, İspanya’da bu 
trenlere binip ülkesine boynu bükük dö-
nenler, bugün oralara gittiklerinde “bizim 
trenimiz sizin treninizden konforlu” diyor. 
Bugün bu trenlere binen benim hemşerile-
rim ülkesiyle gurur duyuyor.

Bakın ben her zaman ifade ediyorum… Ne 
Türkiye’de, ne Türkiye dışında, benim tek 
bir vatandaşımın bile artık başı öne eğik 
olmayacak. Benim hiçbir vatandaşım, ne 
kendi ülkesinde, ne yurt dışında ezik olma-
yacak, mahcup olmayacak, kendine güven-
sizlik içinde olmayacak. Herkes bilsin ki 
Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye, eko-
nomisiyle, dış politikasıyla, vizyonuyla, uf-
kuyla, tarihiyle, en önemlisi de 76 milyon 
ferdiyle, milletiyle büyük bir devlettir.

Binlerce yıllık tarihimiz içinde, zor za-
manlarımız oldu, acılı günlerimiz oldu, 
fetret dönemlerimiz oldu. Hiçbir zaman 
yılmadık. Hiçbir zaman umutsuzluğa ka-
pılmadık. Hiçbir zaman özgüvenimizi yi-
tirmedik. Birbirimize inandık, birbirimize 
güvendik, kardeşliğimizden kuvvet aldık 
ve her zorluğu, her engeli, el ele, gönül gö-
nüle aşmasını bildik.

Biz 10 yıl önce Türkiye’ye büyük hedefler, 
büyük ufuklar çizdiğimizde, birileri buna 
dudak büküyor, birileri küçümseyen göz-
lerle bakıyordu. İşte şu anda, ekonomisiyle 
güçlü bir Türkiye var. Şu anda dış politika-
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sıyla güçlü, itibarlı bir Türkiye var. Şu anda 
kardeşliğini pekiştiren, birliğini ve bera-
berliğini kenetleyen bir Türkiye var. Türki-
ye tek tek zincirlerini kırıyor. Türkiye tek 
tek prangalarından kurtuluyor. Türkiye, 
başını öne eğmeden, geri adım atmadan, 
haksızlık karşısında eğilmeden, tarihine, 
ecdadına yaraşır şekilde geleceğe ilerliyor.

Yaşadığımız, içinden geçtiğimiz süreçleri, 
kendine güveni olmayan, ülkesine, mille-
tine güveni olmayanlar idrak edemezler, 
anlayamazlar. Büyük hayalleri, geniş ufuk-
ları, iddiaları, hedefleri olmayanlar; nere-
den geldiğini, nereye gittiğini bilmeyenler, 
bu süreçleri yorumlayamazlar. Biz, Büyük 
Selçuklu Devleti’nin, Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin, Osmanlı Cihan Devleti’nin 
bakiyesi üzerine kurulmuş bir devletiz. 
Biz küçük düşünemeyiz. Büyük bir tarihin 
mirasçılarına küçük düşünmek yakışmaz. 
Biz büyük düşünüyor, büyük adımlar 
atıyor, büyük hedeflere doğru kararlılıkla 
ilerliyoruz.

Bakın, dün İsrail’i ziyaret eden Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Barak Obama 
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 
Kendisi beni İsrail’den aradı, telefon 
hattında, İsrail Başbakanı Netanyahu da 
vardı. Sayın Obama, selamlamanın ardın-
dan sözü İsrail Başbakanı Netanyahu’ya 
verdi. Bildiğiniz gibi, 22 Mayıs 2010’da, 
Akdeniz’de, uluslararası sularda saldırıya 
uğrayan ve 9 kardeşimizi şehit verdiğimiz 
olayla ilgili olarak, bizim İsrail’den bazı 
taleplerimiz vardı. Birincisi, özür dilen-
mesini istiyorduk. İkincisi, şehitlerimizin 
ailelerine tazminat ödenmesini istiyorduk. 

Üçüncüsü de Gazze’ye uygulanan abluka-
nın kaldırılmasını talep ediyorduk.

Dünkü telefon görüşmemizde, Başbakan 
Netanyahu, Mavi Marmara olayından 
dolayı özür dilediklerini iletti. Ben de şe-
hitlerimiz adına, ülkem ve milletim adına 
bu özrü kabul ettiğimizi ifade ettim. İkinci 
olarak, Başbakan Netanyahu, şehitlerimi-
zin yakınlarına tazminat ödenmesi konu-
sunda Hükümetine talimat verdiğini ifade 
etti. Ben de kendi hükümetimize, bu konu-
nun takip edilmesi için talimat verdiğimi 
ifade ettim.

Üçüncü olarak, Gazze’ye ablukanın kaldı-
rılacağı, sadece Gazze değil, tüm Filistin 
topraklarına yönelik, tüketim mallarının 
girişi yönündeki kısıtlamaların kaldırıla-
cağı sözünü de Başbakan Netanyahu bu 
görüşmemizde ifade etti. Ayrıca Filistin 
topraklarındaki insani durumun ilerle-
tilmesi için Türkiye ile işbirliği yapılması 
konusunda da İsrail’den söz aldık. Elbette 
bu adımlar Mavi Marmara’da katledilen 
9 şehidimizi geri getirmeyecek; elbette bu 
adımlar Filistin halkının kayıplarını geri 
getirmeyecek. Ancak gerek şehitlerimizin 
hatırasına ve ailelerinin haklarına sahip 
çıkmak, gerek Filistin’in hakkını savun-
mak noktasında biz üzerimize düşeni yap-
tık ve yapmaya devam edeceğiz.

İsrail tarafından verilen bu sözlerin takip-
çisi olacak, bölgede barışın tesis edilmesi 
için Türkiye olarak katkılarımızı sunaca-
ğız. Bu vesileyle bir kez daha Mavi Marma-
ra şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 
Filistin’in tüm şehitlerine de rahmet niyaz 
ediyor; bu güzel gelişme vesilesiyle Filistin 
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halkına, özellikle de Gazzeli kardeşlerimi-
ze selamlarımı iletiyorum.

Değerli kardeşlerim, sevgili Eskişehirli va-
tandaşlarım…

Hem Türkiye’de, hem bölgemizde, artık 
yeni bir sürece giriyoruz. Türkiye’yi şaha 
kaldıracak, Türkiye’yi daha da büyütecek, 
Türkiye’yi uçuracak bir dönemin kapıları-
nı aralıyoruz. Tarihte olduğu gibi gelecekte 
de Türkiye’yi söz sahibi, inisiyatif sahibi, 
güç sahibi bir ülke konumuna yükseltecek 
yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Şunu lütfen unutmayın… Biz ilhamımızı, 
ilkemizi, yolumuzu aydınlatan ışığımı-
zı buradan, Eskişehir’den, Mihalıççık 
ilçesinin Sarıköy’ünde medfun Yunus 
Emre’den alıyoruz. Eskişehir’den, Yunus 
Emre’den devraldığımız mirasla yürüyor, 
Türkiye’yi o mirasla büyütüyoruz. Ne di-
yor Yunus Emre: “Yaradılanı severim, ya-
radandan ötürü.” Bu dizeler bizim rehbe-
rimiz oldu. Bu dizeler bizim yol haritamız 
oldu. Hakkari’de de bu dizeleri okuduk, 
Edirne’de de. Diyarbakır’da da Yunus’un 
diliyle konuştuk, İstanbul’da da. Katar’da 
da Yunus dedik, Brezilya’da da…

Çağrımız her zaman kardeşliğe oldu. Çağ-
rımız her zaman dostluğa, dayanışmaya 
oldu. Sesimizin ulaştığı her yere Yunus’un 
diliyle çağrımızı ilettik. İşte şimdi Eski-
şehir’deyiz, bir kez daha Eskişehirli kar-
deşlerimizleyiz. İnşallah Yunus’un bu 
çağrısını bugün bir kez de Eskişehir’den, 
Türk Dünyası’nın Başkenti’nden dünyaya 
iletmek istiyoruz. 

Ben Eskişehir’den rica ediyorum… Yunus 
Emre’nin hemşehrilerinden rica ediyorum… 
Yunus’un bu çağrısını Türkiye’ye, dünyaya 
ulaştırmada lütfen bizim yanımızda olun. 
Kardeşliği yüceltme yolunda, birliğimizi, 
dirliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme 
yolunda bizim arkamızda olun. Şu çözüm 
sürecine, terörün bitip, kanın durması, göz-
yaşının dinmesi sürecine Eskişehir’den bü-
yük destek bekliyorum. Eskişehir yanımızda 
olursa Allah’ın izniyle biz bu işi çözeriz. Siz 
yanımızda olursanız, millet yanımızda olur-
sa biz bu meseleyi aşarız.

İlkbaharın bu ilk günlerinde Türkiye’nin 
81 vilayetinde umutlar yeşerdi. Güneş top-
rağı ısıtırken, yüreklerimizi ısıttı; toprakta 
çiğdemler açarken, yüreklerimizde umut-
lar filizlendi. Bu umudun köreltilmesine, 
çiçeklerin, filizlerin koparılmasına, baharın 
kışa çevrilmesine müsaade etmeyin. Kıştan 
başka mevsim tanımayanlara, karanlığı bir 
yaşam tarzı olarak seçenlere, ışıktan korkan-
lara fırsat vermeyin. Bu terör meselesini in-
şallah çözecek, büyük bir ülke olarak, büyük 
bir millet olarak geleceğe gururla, onurla, 
şerefle yürüyeceğiz.

Evet… Bugün açılışını yaptığımız Eskişehir-
Konya Hızlı Tren Hattının hayırlı olmasını 
diliyorum. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanımı ve ekibini, Devlet Demiryolları 
Genel Müdürümü ve ekibini tebrik ediyo-
rum. Tüm demiryolcularımıza, bu hattın ya-
pımına emek veren yüklenici firmalarımıza, 
emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.
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S e v g i l i  İ s t a n b u l l u l a r. . .  İ z m i r ’ d e , 
Sakarya’da, Diyarbakır’da, Rize’de, İstan-
bul Bağcılar’da ve Bayrampaşa’da canlı 
bağlantıyla bizleri takip eden değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Kentsel Dönüşüm hareketimiz kap-
samında, bugün başlatacağımız projelerin, 

şehirlerimize, ülkemize, milletimize hayır-
lı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımıza, Diyarbakır ve İzmir Vali-
liklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımıza, Rize Belediyemize, Gazi-
osmanpaşa, Kartal, Bağcılar, Bayrampaşa, 
Hendek Belediyelerimize, bu son derece 
hayırlı çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. 

İstanbul | 6 Nisan 2013 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Kentsel Dönüşüm Töreni
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Konuşmamın hemen başında, bu töre-
ni gerçekleştirdiğimiz Gaziosmanpaşa 
Belediyemize ismini veren, tarihimizin 
en büyük komutanlarından biri olan 
Gazi Osman Paşa’yı hürmetle, minnet-
le, rahmetle yad ediyorum. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en buhranlı, en sıkın-
tılı dönemlerinde Plevne’de verdiği mü-
cadele ile milletimizin umudunu, azmini, 
heyecanını artıran, milletimize direniş 
ruhu kazandıran Gazi Osman Paşa’nın dün 
ölümünün 113’üncü sene-i devriyesi idi. 
Allah onunla birlikte tüm şehit ve gazileri-
mizden razı olsun, ruhlarını şâd etsin.

Sevgili kardeşlerim...

Bugün yine tarihî bir anı birlikte payla-
şıyoruz, yine tarihe birlikte şahitlik edi-
yoruz. Bugüne kadar hiçbir hükümetin 
cesaret edemediği, hiçbir hükümetin göze 
alamadığı, hiçbir iktidarın başaramadığı 
bir dönüşümü sizlerle birlikte, milletimiz-
le birlikte gerçekleştiriyoruz. Tarihe birlik-
te şahitlik etmekle kalmıyor, hep beraber, 
sizin desteğinizle, duanızla, adeta tarihi 
yeniden inşa ediyoruz.

5 Ekim 2012 tarihinde 35 ilde başlattığı-
mız büyük kentsel dönüşüm seferberliği 
kapsamında bugüne kadar 13 bin bağım-
sız bölüm için kentsel dönüşüm başlattık. 
Bugün de Gaziosmanpaşa’da 22 bin 961, 
Bayrampaşa’da 5 bin 583, Kartal’da 292, 
Bağcılar’da 3 bin 369 olmak üzere İstan-
bul genelinde toplam 32 bin 205; İzmir 
Karşıyaka’da 110; Sakarya Hendek’te 309; 
Diyarbakır’da 371 ve Rize’de 534 olmak 
üzere Türkiye genelinde 33 bin 529 adet 

bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü 
gerçekleştirmiş olacağız. Allah’a hamdol-
sun, böylece kentsel dönüşüme başladığı-
mız tarihten itibaren 46 bin 915 bağımsız 
bölümün dönüşümünü başlatmış olduk. 
Hedefimiz 2013 yılında 200 bin, 2014 yılı 
sonuna kadar ise 400 bin bağımsız konut 
ve dükkanın dönüşümünü başlatmak 
olacak.

Evet, yıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Yeni-
den yapmak için, modern konutlar inşa 
etmek için, milletimize daha sağlıklı, 
konforlu yaşanabilir alanlar oluşturmak 
için yıkıyoruz. Biz onarılması mümkün 
olmayan çatlakların üzerini kapatmıyoruz. 
Tamir olmayacak, büyüdükçe büyüyecek 
sorunların üzerini örtmüyoruz. Biz yıkıyo-
ruz, yeniden yapıyoruz, daha iyisini, daha 
modernini, daha sağlıklısını inşa ediyoruz. 
İnşallah bu süreç boyunca Türkiye’nin 
yeni şehirlerini inşa edecek, insanımıza la-
yık evler imar edecek, bizim dünya sathın-
da parmakla gösterilmemizi sağlayacak iş 
yerlerimizi kuracağız. 

Sevgili kardeşlerim...

Bir şehir sadece taş, toprak, çimento ile 
meydana gelmiyor. Ona insanı katmak 
gerekiyor, onu değer yargılarımızla, kültü-
rümüzle şekillendirmek gerekiyor. Şehir 
yalnızca insanların oturduğu, çalıştığı, ak-
şam evine gidip uyuduğu mekan değildir. 
Şehrin bir kimliği vardır, ruhu vardır, kişi-
liği vardır, değerleri vardır. Şehir aynı za-
manda içinde yaşadığı insanlara da kimlik 
sunar. Bu yüzden inşa edeceğimiz şehirler, 
yeni konutlar, işyerleri, yaşam alanları, 
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gelecekte yükselteceğimiz Türkiye’nin nü-
vesi olacaktır. 

Köhnemiş konutlarla, salaş yapılarla, 
estetikten uzak, insanlarına huzur ver-
meyen mimariyle, küreselleşmiş bir dün-
yada Türkiye’nin yeri olmaz, olamaz. Biz, 
geçen 10 yıllık sürede yepyeni bir şehir 
perspektifi geliştirdik ve onu kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Hiç kimse kusura bakma-
sın, biz aziz milletimizi yalıtımı olmayan, 
tenekelerle kaplanmış, kapısı penceresi 
dökük yerlerde oturtamayız, buna rıza 
gösteremeyiz. Türkiye büyürken; Türkiye 
bölgesel, küresel bir güç haline gelirken 
vatandaşımızı, tenekeden, naylondan, 
çatısı akan, önünden kanalizasyon geçen, 
sağlıksız yapılara mahkum edemeyiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… 10 yılı aşkın 
bir süredir milletimizin hizmetindeyiz. 
10 yılı aşkın süredir, eğitimden sağlığa, 
adaletten emniyete, ulaştırmadan kentleş-
meye, enerjiden kültüre, dış politikadan 
ekonomiye kadar her alanda Türkiye’ye 
eser kazandırdık, hizmet kazandırdık, güç 
ve itibar kazandırdık. Soruyorum sizlere, 
muhalefetin bir kez olsun çıkıp da “Şu 
konuda iyi yaptınız, teşekkür ederiz” dedi-
ğini duydunuz mu? Bunların bir kez olsun 
bizi herhangi bir şekilde takdir ettiklerine 
şahit oldunuz mu? Bu muhalefetin temsil-
cilerinin defalarca yenilmesine, defalarca 
yanılmasına ve yanıltmasına rağmen, bir 
kez olsun güreşe doyduklarını, bir kez ol-
sun yüzlerinin kızardığını gördünüz mü?

Bunlar her şeye, ama her şeye kayıtsız şart-
sız karşı gelmeyi muhalefet zannediyorlar. 

Bunların iktidar tasavvurları adeta hiçbir 
şey yapmamak üzerine kurulu. İnanın, 
muhalefet tasavvurları da aynı şekilde 
hiçbir şey yapmamak ve yaptırmamak 
üzerine. İşte, şu anda da kentsel dönüşüm 
karşısında her zaman yaptıklarını, en iyi 
yaptıklarını, yegane yapabildikleri şeyi 
yapıyorlar. Kentsel dönüşüme karşı, bilme-
den, anlayıp dinlemeden körü körüne bir 
muhalefet sergiliyorlar.

Bir kere buradan şunu hatırlatmak duru-
mundayım… Biz bu kentsel dönüşümü, 
oralarda oturanların gönül rızalarıyla 
yapıyoruz. Vatandaşlarımızın onaylarını 
alıyor, desteklerini alıyor, öncesinde ve 
sonrasında hayır dualarını alıyor, vatan-
daşlarımızla birlikte bu kentsel dönüşümü 
gerçekleştiriyoruz. Hiç kimseyi mağdur 
etmeden, hiç kimsenin hakkını yemeden, 
adalet duygusunu zedelemeden bu işi ger-
çekleştiriyoruz. Biz, hak sahibi vatandaşla-
rımızı insanca yaşayabilecekleri alanlara 
kavuşturuyoruz, modern konutlara, sosyal 
ve kültürel sahalara kavuşturuyoruz. Biz 
yıkım yaparken aynı zamanda bu miadını 
doldurmuş anlayışı, kendini milletten so-
yutlamış zihniyeti, insanları hakir gören o 
kafayı da yerle yeksan ediyoruz.

Şunu lütfen unutmayın: Biz, “Her insan bir 
cihandır” anlayışını benimseyerek bugün-
lere geldik. Bizim için öncelikli olan fert 
fert insanlarımızın, milletimizin can emni-
yetleri, mal emniyetleridir. Depreme daya-
nıklı binalar inşa etmek için öncelikle du-
varları çatlamış, kolonları hasar görmüş, 
en ufak bir sarsıntıda harap olacak yapıları 
yıkmakla işe başlıyoruz. Amacımız, hem 
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depreme dayanıklı konutlar inşa edebil-
mek, hem de insanlarımızın ulaşımını ra-
hatlıkla sağlayabileceği, güvenliğini temin 
edebileceği yerleşim alanları üretmek.

Bakınız, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
aldığında, şehirde 40 bin kişi kalmıştı. 
Şehir adeta viraneye, ölü bir şehre dönüş-
müştü; şehrin insanlarında umut, heye-
can, azim kalmamıştı. Peki Fatih ne yaptı? 
Eğitim kurumları, camiler, imaretler, 
vakıflar ihdas ederek dünyanın gözbebeği 
haline gelen bir İstanbul inşa etti. Bu dav-
ranışıyla Fatih, sadece İstanbul’u değil, bir 
milletin kaderini, bir devletin geleceğini 
de inşa etti.

Ne diyor Sultan Fatih: “Hüner, bir şehir 
bünyad (imar) etmektir. Reaya (halka) kal-
bin abad etmektir.” Evet… Mesele yıkmak 
değil, mesele yeniden yapmak da değil… 
Mesele, bina yaparken milletin gönlünü 
de yapmak, milleti memnun da etmek, 
millete bir ufuk çizebilmektir. Bizim ga-
yemiz bu…

Mamur şehirleri gönül ustaları, ruh mi-
marları, güzele bakabilmeyi bilenler kurar. 
Böyle bir şehre gelen huzur bulur, yolla-
rında gezinen, caddelerinde dolaşanlar 
farklı bir atmosferi solurlar. İzbe, karanlık, 
loş, pislik içindeki bir şehir ise, insanların 
çalışma, yaşama azmini bitirir. İşte onun 
için, kimse, yetkisi nedeniyle, gücü ne-
deniyle şehirlerimizi ruhsuzlaştıramaz, 
çirkinleştiremez. Şehrin sahibi tek başına 
hiç kimse değildir, şehrin sahibi sadece be-
lediyeler de değildir. Şehir içinde yaşayan 

herkesindir, şehir bize Allah’ın bir emane-
tidir, çocuklarımızın bir emanetidir. 

Evden dışarı çıkmayan, bilgisayar başın-
dan kalkmayan, dört duvar arasında sıkış-
mış çocuklarımızın ufku ne kadar derin 
olabilir ki? Yeşili sadece çocuk parklarında 
gören, toprağa ayağını basmamış, dereler-
de, göllerde gezinmemiş çocuklarımızın 
büyük fikirleri olabilir mi? Tabiatla ilişkisi 
yalnız çizgi filmlerde, kitaplarda kalmış, 
tabiatı yalnız belgesellerde izleyebilen bir 
neslin, geleceğe bakışı, fikir dünyası, ruh 
dünyası sağlıklı olabilir mi? Yaşadığı yere 
köklü bir aidiyet kültürüyle, birlikte yaşa-
ma kültürüyle bağlı olmayan bir neslin, 
ülkesine ve milletine hayırlı hizmetler 
verebilmesi mümkün olabilir mi? İşte, biz 
büyük bir Türkiye inşa etmek için, Büyük 
Türkiye’nin büyük düşünen fertlerine yol 
açmak için, yaşanabilir, estetik, sakin, hu-
zurlu şehirler inşa etmenin, imar etmenin 
mücadelesi içindeyiz.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Bura-
da önemli bir hususu sizlerle paylaşmak 
durumundayım… Yaklaşık 30 yıldır Tür-
kiye terörle mücadele ediyor. 30 yılda 
nice canımızı yitirdik. Türkiye enerjisini, 
kaynaklarını yitirdi. Terörün ortaya çıktığı 
andan 2002 yılında biz iktidara gelinceye 
kadar, dikkatinizi çekiyorum, terörü do-
ğuran sebepler hiç konuşulmadı. Terörün 
istismar alanları hiç konuşulmadı. Terörü 
doğuran bataklıkları kurutmayı hiç kimse 
tartışmadı.

Doğu’da, Güneydoğu’da, askerimiz, poli-
simiz, korucumuz, istihbaratçımız terörle 
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mücadele ederken, ne devlet, ne hükümet-
ler, terörün istismar ettiği yoksulluğu, iş-
sizliği, eğitimsizliği, ayrımcılığı gidermek 
için çare üretmedi. Büyük şehirlerimize 
akın akın göç yaşanırken, büyük şehirleri-
mizde, gökdelenlerin arasında derme çat-
ma gecekondular inşa edilirken, maalesef 
bunlara göz yumuldu, bunlara müsama-
ha gösterildi. Yoksul mahalleler terörün 
istismar ettiği alanlara dönüştü. Çarpık 
kentleşme, terörü saklayan, gizleyen, aynı 
zamanda teröre istismar imkanı sunan 
mekanlara dönüştü.

Bakın, burada bir şeyi açık açık konuşmak 
durumundayım… Bu ülkede on yıllar bo-
yunca biz bir şeyi yaşadık… İstanbul’un 
nice semtlerinden, nice mahallelerinden, 
genç evlatlarımız, daha güneş doğmadan 
yola çıkıyorlar. Belki saatlerce, yoğun tra-
fikte, dolmuşlarda, otobüslerde yol gidip, 
fabrikalarına, atölyelerine, işyerlerine ula-
şıyorlar. Kimileri sigortasız çalıştırılıyor. 
Kimileri asgari ücretin bile altında ücretle 
çalıştırılıyor.

Akşam evine dönüyor, ev soğuk, çatısı akı-
yor, musluktan su gelmiyor, elektrik kesik, 
evde sıcak yemek yok. Bütün bunların 
üzerine, televizyonu açıyor, lüks hayatları 
görüyor. Belediye otobüsünün camına 
yaslanıp caddeye bakıyor, lüks araçları, 
lüks hayatları görüyor. Umut yok, heyecan 
yok, yaşama sevinci yok… Sonra ne olu-
yor biliyor musunuz? Bu çocuklarımıza, 
bu evlatlarımıza, kötü niyetliler musallat 
oluyor. Uyuşturucuyla musallat oluyor. Fu-
huşla musallat oluyor. Hırsızlıkla musallat 
oluyor. En acısı da, terörle musallat oluyor. 

Umudu, heyecanı, yaşama tutkusu, amacı 
olmayan gençleri istismar ediyor, kendi 
gayelerinde adeta köle haline getiriyorlar.

İşte, yıllarca terörle mücadele edildi, ama 
terörün, suç örgütlerinin istismar alan-
larıyla mücadele edilmedi. Biz Hükümet 
olarak bunu tersine çevirdik. Bir yandan 
terörle kararlılıkla mücadele ettik; ama 
öbür yandan, terörün istismar alanlarını, 
bataklıklarını da kurutmanın mücadelesi-
ni verdik. Yol yaptık, okul yaptık, hastane 
yaptık, baraj yaptık. Hızlı tren hatları inşa 
ettik, havalimanları inşa ettik. Ekonomiyi 
büyüterek iş imkanlarını artırdık, alım 
gücünü artırdık. Gelir adaletsizliğini azalt-
mak için var gücümüzle çalıştık. Terörün 
istismar ettiği, suç örgütlerinin istismar et-
tiği her ne varsa, kararlılıkla üzerine gittik.

Şimdi burada kentsel dönüşüm gerçek-
leştirirken, sadece bina inşa etmiyoruz, 
sadece şehri, mahalleyi güzelleştirmekle 
kalmıyoruz. Bütün bunlardan önemlisi, 
çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek ne-
sillerimize umutlu, heyecanlı, coşkulu, 
yaşama sımsıkı tutunacakları bir çevre, bir 
ortam kazandırıyoruz. Çocukları, gençleri, 
terörün, suç örgütlerinin, her türlü suçun 
uzağında tutmanın kalıcı, etkili bir müca-
dele yöntemi olarak da bu kentsel dönüşü-
mü yapıyoruz.

Biraz önce ifade ettim… Muhalefet ve bazı 
çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adı-
mı atarsak atalım karşısında duruyorlar. 
Kentsel dönüşümün de karşısında duru-
yorlar. Teröre son vermek için başlattığı-
mız sürecin de karşısında duruyorlar. İşte 
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bu kafayı, bu zihniyeti, bu anlayışı çok 
ama çok iyi tanımanızı sizlerden rica edi-
yorum…

Bugün kentsel dönüşüme de, çözüm süre-
cine de karşı çıkan zihniyet, inanın, kent-
lerimizi harabeye çeviren, şehirlerimizi 
bataklığa çeviren, o harabeden, o batak-
lıktan her türlü illetin üremesine fırsat 
sağlayan zihniyettir. Kendileri bir bataklık 
oluşturdular, şimdi o bataklığın kurutul-
masına karşı çıkıyorlar. Kendileri bataklık-
lara çamur taşıdılar, şimdi de o çamurun 
kurutulmasına karşı çıkıyorlar. Kendileri 
bataklıklarda sivrisinek yetiştirdiler, şimdi 
de o sivrisineklerin yok edilmesine karşı 
çıkıyorlar.

Bunlara bakın... Bu muhalefete iyi bakın… 
Bunların, es kaza iktidar oldukları dönem-
lerde geride bıraktıkları eser ne biliyor 
musunuz? Bataklık, harabe, virane, yıkıl-
mış evler, kırılmış kalpler, umutsuzluğa 
sevk edilmiş kitleler. İşte şimdi, geride 
bıraktıkları sözüm ona eserlerin ortadan 
kaldırılmasına tahammül edemiyorlar. Biz 
o bataklıkları Allah’ın izniyle kurutacak, 
gül bahçesine çevireceğiz ve çeviriyoruz. 
O harabeleri, viraneleri, mamureler haline 
getireceğiz ve getiriyoruz. Kırılan kalpleri 
onarıyor, umutsuzluğu umuda çeviriyor, 
tüm istismar alanlarını tek tek ortadan 
kaldırıyoruz. Milletim müsterih olsun... 
Milletim rahat olsun…

Her ne yaparsak, sizin için yapıyor, sizin-
le birlikte yapıyoruz. Çözüm sürecini de 
milletimiz için, kardeşliğimiz için yapıyor, 
milletimizle yapıyoruz. Kentsel dönüşümü 

de sizin için sizlerle yapıyoruz Bütün bu 
süreçler, büyüyen bir Türkiye’nin, güçlü 
bir Türkiye’nin, iddialı bir Türkiye’nin 
ayak sesleridir. Bütün bu süreçler, huzu-
run, umudun, mutlu, mesut bir yaşamın 
ayak sesleridir. Bütün bu süreçleri inşal-
lah tamama erdirecek, hayırla çıktığımız 
yolda hayırlı neticelere inşallah birlikte 
ulaşacağız.

Bugün başlattığımız kentsel dönüşüm 
projelerinin hayırlı olmasını diliyorum. 
Destek verenlere, katkı verenlere şükran-
larımı sunuyorum. Sabrınız için, desteği-
niz için, yardımcı olduğunuz için sizlere 
ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, sizleri Rabbime ema-
net ediyorum.
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Sevgili öğrenciler, değerli dostlar...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız “Yurdum Evim, Ücret-
siz İnternetim” Projesi’nin hayırlı olmasını 
diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığımızın işbirliğiyle hayata geçiri-
len Türkiye’nin bu en büyük kablosuz in-

ternet ağı projesinde emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum.

Proje için 81 ilimizdeki 347 yurdumuzda 
gerçekten çok büyük bir altyapı kuruldu, 
çok ciddi yatırım yapıldı. Bu proje ile Kre-
di ve Yurtlar Kurumumuza bağlı öğrenci 
yurtlarında kalan 310 bin gencimiz, oda-
ları dahil tüm yurt binalarında ücretsiz 

Ankara | 14 Haziran 2013 

“Yurdum Evim, Ücretsiz 
İnternetim” Projesi Açılış Töreni
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internet erişimi imkanına kavuşmuş bulu-
nuyor. Sadece mevcut yurtlarımızda değil, 
bundan sonra açılacak yeni yurtlarımızda 
da bu altyapı kurulacak ve gençlerimizin 
hizmetine sunulacak. 

Ocak ayında ilgili bakanlıklarımız ara-
sında imzalanan bir protokolle başlayan 
çalışmaların, 6 ay gibi kısa bir sürede 
sonuçlandırılmış olmasını da takdirle kar-
şıladığımı belirtmek istiyorum. Evet, söz 
konusu hizmet olduğunda, hele söz konu-
su olan gençlerimiz olduğunda biz hiçbir 
engeli tanımayız, en büyük hizmetleri, en 
kısa zamanda hayata geçiririz. 

Biz, Cumhuriyet tarihinin eğitime, ço-
cuklara, gençlere en büyük yatırımlarını 
yapan hükümetiyiz. Millî Eğitim Bakanlı-
ğı’mızın bütçesini, 2002’ye kıyasla yüzde 
537 artırdık. Aynı şekilde Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın bütçesini 15 kat artır-
dık. Bugün Türkiye, dünyanın en önemli 
uluslararası spor organizasyonlarına ev 
sahipliği yapan ülkeleri arasında ön sıra-
larda yer alıyor. Aynı şekilde, üniversite-
lerde eğitim gören gençlerimizin barınma 
sorunlarının çözümü konusunda tarihî 
önemde yatırımlar yaptık, tarihî önemde 
başarılar elde ettik.

Sevgili gençler...

Sizlerin 2002 yılında üniversitelerde oku-
yan büyükleri, ağabeyleri ayda ne kadar 
öğrenim kredisi veya burs alıyorlardı bi-
liyor musunuz? 45 lira... Evet, sadece 45 
lira... Peki bugün itibariyle sizler ayda ne 
kadar öğrenim kredisi veya burs alıyorsu-

nuz? 280 lira... Fark ortada... Bu kredi ve 
bursu, yüksek lisans öğrencileri 560 lira, 
doktora öğrencileri ise 850 lira olarak alı-
yorlar. Üniversite sınavında tüm dallarda 
ilk 100’e giren öğrencilere ayda 840 lira 
burs veriyoruz. 

Yine amatör spor dallarının herhangi 
birinde millî olan öğrencilerimiz de ayda 
840 lira burs alıyorlar. Bu yıl itibariyle tam 
1 milyon 404 bin öğrencimiz kredi ve burs 
imkanından faydalanıyor. Bunun yanında 
yurtlarımızda kalan öğrencilerimize ayda 
201 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. 
Yani aslında yurtlarda kalan üniversite 
öğrencilerimize ayda yaptığımız toplam 
katkı 481 lirayı buluyor. 

Yine üniversitelerimizdeki öğrenim harcı 
uygulamasını da biz kaldırdık. Yurt kapasi-
teleri konusunda da geçtiğimiz 10.5 yılda 
çok büyük mesafe kat edilmesini sağladık. 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtla-
rımızdaki yatak kapasitesini, 130 bin ila-
veyle 310 bine çıkardık. Daha da önemlisi, 
yurtlarımızı 2-3 kişilik, içinde banyosu, 
tuvaleti bulunan odalarıyla huzurla yaşa-
nabilir, eğitim görülebilir hale getirdik. 

Biz yurtları sadece barınma mekanları 
olarak görmüyoruz. Buralar aynı zamanda 
öğrencilerimizin hayata hazırlandığı yer-
lerdir. Bunun için 81 ilimizdeki 300 yurdu-
muzda kalan 140 bin öğrencimize liderlik 
eğitimi ve kariyer seminerleri verilmesini 
sağladık. Yine 29 yurdumuzda Kişisel Ge-
lişim Akademisi kurarak, gençlerimizin 
hizmetine sunduk. Yurtlarımızda kalan 30 
bin öğrencimizi okul sonrası hayata hazır-
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layacak kariyer eğitimlerini başlattık. Böy-
lece yurtlarımızı aynı zamanda adeta birer 
hayat üniversitesine dönüştürdük. 

Yurt yatırımlarımızı da kesintisiz sürdü-
rüyoruz. 2013 yılı başı itibariyle Kredi ve 
Yurtlar Kurumumuzun yatırım progra-
mında 96 bin kapasiteli 154 yurt projesi 
bulunuyordu. Bunlardan 6 tanesini ta-
mamladık ve hizmete açtık, 60 tanesinin 
inşaatı sürüyor, 15 tanesinin ihalesi ta-
mamlandı sözleşme aşamasında, 6 tanesi 
proje ve 47 tanesi de proje adaptasyon 
aşamasında, 20 yurt için de arsa tahsis ça-
lışmaları sürüyor. 

Amacımız, gençlerimize, ailelerinin göz-
leri arkada kalmayacak şekilde, kendi ev-
lerinin rahatlığında eğitimlerini sürdüre-
bilecekleri barınma imkanı sağlamak. Bu 
hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. 

Bugün açılışını yaptığımız “Yurdum Evim, 
Ücretsiz İnternetim” projesi ile yurtla-
rımızdaki önemli bir sorunu, internet 
erişimi sıkıntısını da kalıcı olarak çözmüş 
bulunuyoruz. 

Bir kez daha projenin hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçenleri kutluyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
“Aile Olmak” temasıyla başlatılan bu ha-
yırlı projenin başarıyla yürümesini, aile 
yapımızın daha da güçlenmesine vesile 
olmasını diliyorum. 

“Türkiye’de Aile Bütünlüğünün Güçlen-
dirilmesi ve Korunması Eylem Planı”na 
destek veren Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığımızı, Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğımızı, Kalkınma Bakanlığımızı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızı, Millî Eğitim 
Bakanlığımızı, Sağlık Bakanlığımızı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mızı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızı 
kutluyorum. 

Bakanlarımızı ve çalışma arkadaşlarını, 
aileye sahip çıktıkları, aile kurumunun 
güçlendirilmesine yönelik bu projeye 

Ankara | 18 Haziran 2013 

“Aile Olmak” Projesi Toplantısı
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destek oldukları için tebrik ediyorum. 
Projenin “bir arada yaşamak, daha fazla 
iletişim içinde olmak, birlikte daha çok ve 
kaliteli zaman geçirmek, birlikte sportif ve 
kültürel çalışmalar yapmak” hedeflerine 
ulaşması için arkadaşlarımın gereken tüm 
çabayı ortaya koyacaklarına inanıyorum. 

Sevgili dostlar...

Bilindiği gibi aile kurumunun tarihi, in-
sanlığın tarihiyle eştir. Adem Aleyhisse-
lam ve Havva Validemizden beri insanlar 
bir aile ortamında dünyaya gelmiş ve 
hayatlarını bu şekilde sürdürmüşlerdir. 
Kadın ve erkeğin birlikteliği, aynı zaman-
da insan soyunun devamı için de elzem-
dir. Nitekim Peygamberimiz, “Evlenin ve 
çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftihar 
edeceğim” diyor. Yine Peygamberimiz üm-
metine, “Evlenmekten korkmayınız” tavsi-
yesinde bulunuyor. Tabii aile kavramının, 
bizim medeniyetimizde, bizim kültürü-
müzde çok daha geniş, çok daha kapsamlı 
bir anlamı var. 

Bizim kültürümüzde, hem anne, hem baba 
tarafından aile büyüklerinin tamamı, aynı 
şekilde buradan başlayıp aşağıya doğru 
genişleyen halkanın tamamı aile kavra-
mının içindedir. Bunun yanında, komşu-
larımızı, arkadaşlarımızı, ahbaplarımızı 
da bu halkaya dahil edebiliriz. Diğer ta-
raftan, aynı inançları, aynı idealleri, aynı 
duyguları paylaştığımız insanlar da bizim 
kardeşlerimiz statüsündedir, dolayısıyla 
bunlar da o geniş ailemizin bir parçasıdır. 

Bizler, eş ve çocuklarımızdan başlayarak 
ailemizin tamamıyla gurur duyan, tama-
mını seven, tamamı için her türlü feda-
karlığı yapan, yapacak olan insanlarız, 
böyle olmak durumundayız. Tarihimizin 
bize bıraktığı miras budur, bizim sonraki 
nesillere devredeceğimiz miras da bu ol-
mak zorundadır. 

Aile bağlarımızın güçlülüğü, devamlılığı 
ve samimiyeti sayesinde biz yüzlerce, bin-
lerce yıldır maruz kaldığımız tüm tehdit-
leri bertaraf ettik. Bu sayede tüm dünya-
nın hayranlıkla takip ettiği medeniyetler 
inşa ettik, devletler kurmayı başardık. 
Modern çağın, insanlığın pek çok değeri 
gibi, aile kurumu üzerinde de ciddi tahri-
batlara yol açtığını biliyoruz, görüyoruz. 
Bizim demokratik haklar, temel insan hak 
ve özgürlükleri konusunda hiçbir sıkıntı-
mız yok. Biz bu hakların en kuvvetli, en 
samimi savunucuyuz. 

İcraatlarımızla da bunu şüpheye yer ver-
meyecek şekilde ortaya koyduğumuza 
inanıyorum. Milletimizin kadim değerle-
rini hedef alan saldırıların demokrasiyle, 
insan haklarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Evet, 
derdi demokrasi olanla, derdi hak ve öz-
gürlük davası olanla, derdi bu ülkeyi ve 
milleti var eden, güçlü kılan, ebedi kılan 
değerleri örselemek olan arasındaki farkı 
biz çok iyi biliyoruz. 

Bugüne kadar demokrasi, hak ve özgür-
lük davası peşinde olanlarla beraberdik, 
bundan sonra da beraber olmayı sürdü-
receğiz. Buna karşılık, bu kavramların 
arkasına sığınarak aile kurumumuzu, 
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millî ve manevi değerlerimizi tahrip etme 
peşinde olanlara asla geçit vermedik, ver-
meyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar...

Bugün imzalanacak olan protokol, işte bu 
bakımdan önemli bir adımdır. Bu projey-
le, inşaattan iletişime, turizmden sağlığa, 
tekstilden ulaşıma kadar tüm alanlarda 
atılacak her adımda öncelikle aile, ailenin 
ihtiyaçları, hassasiyetleri gözetilecek. 
Kamu kurumları yanında, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim-
lerle de işbirliği içinde, her alanda aile 
odaklı bir yaklaşım geliştirilecek ve haya-
ta geçirilecek. 

Bu projeye destek veren, yapılacak çalış-
malara katkı sağlayacak olan tüm kurum-
larımıza, tüm arkadaşlarımıza şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımızı ve ekibini, öncü-
lük ettikleri bu projeden dolayı özellikle 
tebrik ediyorum. 

Bir kez daha projenin hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Sevgili gazilerimiz, şehitlerimizin çok de-
ğerli yakınları, çok değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri, bu güzel Ramazan akşamında en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Ko-
nuşmamın hemen başında, gerek bugün 
burada olan, gerek aramızda bulunmayan 
tüm gazilerimize, şahsım, ülkem ve aziz 

milletim adına samimi şükranlarımı ifade 
ediyorum.

Vatanları, bayrakları, milletleri için fe-
dakarca vazife yapmış gazilerimiz bizim 
iftihar vesilemizdir ve her daim öyle kala-
caktır. Yine konuşmamın başında, vatanla-
rı için canlarını feda etmiş, peygamberlik 
makamından sonraki en yüksek mertebe-

Ankara | 16 Temmuz 2013 

Şehit Yakını ve Gazilerle İftar 
Yemeği
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ye ulaşmış şehitlerimizi de hürmetle, rah-
metle, minnetle yad ediyorum.

Allah onlardan razı olsun. Mekanları in-
şallah cennet olsun. Bu mübarek Ramazan 
akşamında, Rabbim, salat ve selamlarımızı 
tüm şehitlerimizin ruhuna bağışlasın ve 
inşallah bizleri onların şefaatlerine nail 
eylesin diyorum.

Kuşkusuz, şehadet mertebesine ulaşmak 
ne kadar ulvi bir derece ise; arkada ka-
lanlar için de sabretmek, metanet içinde 
olmak, rızayı İlahi’ye teslim olmak da o 
kadar büyük, o kadar ulvi bir derecedir. 
Kur’an-ı Kerim, yani İlahi mesaj, bize O 
şehitlerin ölmediğini, yaşadıklarını, bizim 
bunu hissedemeyeceğimizi, Allah katında 
onların rızıklandırıldıklarını bildiriyor.

Evet… Onlar, derecelerin en üstününe ulaş-
tılar ve Rabbimizin rızkıyla rızıklandırılı-
yorlar. Bunun bilinciyle, bunun şuuruyla, 
bizler de onların o mübarek mertebelerine 
layık olmak için, onların aziz hatıralarını 
yaşatmak için, özellikle de onların mira-
sına sahip çıkmak için tam bir hürmet ve 
tam bir hassasiyet içinde olmaya azami 
özen gösteriyoruz.

Şunu bilmenizi isterim sevgili kardeşle-
rim… Bu vatan, bizlere her şeyden önce 
şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. 
Bu bayrağı, bu bayrağın onurunu ve şerefi-
ni muhafaza etmek, her şeyden önce bize 
şehit ve gazilerimizin yüklediği bir vazife-
dir. Biz, vatanımızı, bayrağımızı, şehit ve 
gazilerimizin emaneti olarak gördüğümüz 
kadar; şehitlerimizin yakınlarını ve gazi-

lerimizi de onların birer kutsal emaneti 
olarak görüyoruz.

Şehitlerine ve gazilerine sırtlarını dönen-
ler, onlardan yüz çevirenler, vatanlarına, 
bayraklarına, mensubu oldukları millet-
lere sırtlarını dönmüş, yüz çevirmişlerdir. 
Biz tarihimiz boyunca asla böyle vefasız 
bir millet olmadık, Allah’ın izniyle de ebe-
diyyen asla vefasız olmayacağız.

Şehidini ve gazisini unutan, onlardan yüz 
çeviren, onlara hürmette kusur eden mil-
letler, geçmişlerini unutmuşlardır, dolayı-
sıyla gelecekleri de yoktur. İstiklal şairimiz 
Merhum Mehmet Akif ’in en güzel şekilde 
ifade ettiği gibi, bizler, hepimiz, şehit to-
runlarıyız, şehit çocuklarıyız ve atalarımı-
zın, ecdadımızın, o mübarek, o muazzez 
şehitlerimizin ruhlarını incitmeyeceğiz.

Çok değerli kardeşlerim…

Bir ülkenin ve bir milletin şehit ve gazile-
rine göstereceği en öncelikli vefa vazifesi, 
kuşkusuz, gazilerine ve şehitlerinin yakın-
larına sahip çıkmaktır. Canlarını vatan için 
feda etmiş şehitlerimizin yakınları, vatan-
ları için canlarını ortaya koymuş gazileri-
miz, bize emanet edilmiş en kutsal değerle-
rimizdir. Şehit yakını ve gazilerimizin her 
ihtiyacı, her talebi önceliklidir.

Şehitlerimizin yakınlarının, özellikle de 
gazilerimizin, gönül huzuru içinde, refah 
içinde, hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç 
kimseye boyun eğmeden yaşamlarını ida-
me ettirmeleri, bizim en başta gelen göre-
vimizdir. 10.5 yılda, şehit yakınlarına ve 
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gazilerimize sahip çıkma konusunda ger-
çekten çok samimi bir gayret içinde olduk.

2010 yılında gerçekleşen halkoylamasıyla 
Anayasamızı değiştirdik, şehit yakınları 
ve gazilerimiz için alınacak tedbirlerin, 
eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağını Ana-
yasal hükme bağladık. Bunun ardından da 
çok önemli düzenlemeler yaparak, şehit 
yakınlarımızın ve gazilerimizin durumla-
rını kademe kademe daha da iyileştirmeye 
başladık.

2011 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığımızın bünyesinde, Şehit Yakınları 
Ve Gaziler Daire Başkanlığı’nı ihdas ettik… 
Böylece sizlerin her ihtiyacının daha hızlı, 
daha yoğun ve kaliteli şekilde karşılanma-
sının önünü açtık.

Geçen yıl, Temmuz ayında, istihdam hak-
ları, maaşlar, şehitliğin tanım ve kapsamı, 
diğer destekler noktasında önemli bir ya-
sayı Meclisimizden geçirdik. Bu yıl da geç-
tiğimiz hafta sonuna kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni yoğun şekilde çalıştırmak 
suretiyle, şehit yakını ve gazilerimizi çok 
yakından ilgilendiren düzenlemeleri ka-
nunlaştırdık.

Burada, çok kısa olarak, geçtiğimiz hafta 
kanunlaşan bazı hakları sizlere hatırlat-
mak isterim… Terörle mücadele kapsa-
mında şehit olanların yakınları ile gazile-
rimizin, biliyorsunuz 1’er istihdam hakları 
vardı. Biz bu hakkı, 2012 yılındaki düzen-
lemeyle daha da genişletmiş, şehit yakınla-
rımıza istihdam hakkını 2’ye çıkarmıştık.

Geçen hafta çıkan yasa ile, kapsamı artık 
çok daha genişlettik, kapsam dışında olan-
ları da bu kapsama aldık ve yaklaşık 35 
bin kişinin yararlanacağı bir düzenlemeyi 
gerçekleştirmiş olduk. 2004 yılında, terör 
mağduru vatandaşlarımıza tazminat hak-
kı getirmiş, geçen yıl da istihdam haklarını 
teslim etmiştik.

Geçen hafta yaptığımız düzenlemeyle, 
terör mağduru vatandaşlarımıza da maaş 
ve istihdam hakkı getirdik. Son düzenle-
meyle, faizsiz konut kredisinden yararla-
namayan şehit yakını ve gazilerimizi de 
kapsam içine aldık. Hak sahipleri, 73 bin 
lira tutarında, 20 yıl vadeli, faizsiz konut 
kredisinden artık istifade edebilecekler.

Vazife malullerine derece ve kademe 
ilerlemesi imkanı getirerek, aylıklarının 
artmasını sağladık. Vazife malullüğü kap-
samında, ek ödeme ile, eğitim öğretim 
yardımı alamayanların artık bu haktan 
yararlanmalarını sağlıyoruz. Geçen hafta 
çıkan yasa ile, ücretsiz seyahat, su ve elekt-
rik indirimi kapsamını daha da genişlettik.

Vazife ve harp malullüğü kapsamında, su 
ve elektrik ücretlerinde indirim imkanın-
dan yararlanamayanların tamamı, artık bu 
haktan istifade edecekler. Ayrıca, gazileri-
mizin ücretsiz seyahat hakkı bulunmayan 
25 yaşından küçük çocukları ile anne ve 
babalarına da ücretsiz seyahat haklarını 
teslim ettik.

2012 yılında, şehitlerimizin anne ve baba-
larında aranan malullük ve muhtaçlık şar-
tını kaldırmış, ödenen maaşa da asgari bir 
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sınır getirerek, maaşların artmasını sağla-
mıştık. Geçen hafta çıkan düzenlemeyle, 
bu hakkın kapsamını da genişlettik.

Afyonkarahisar’da meydana gelen elim 
olayın ardından, oradaki şehitlerimizin 
yakınlarını da kapsama alacak bazı dü-
zenlemeleri geçen hafta Meclis’imizde 
yasalaştırdık. Bu olaydan etkilenen gazi-
lerimizi ve şehit yakınlarımızı, 2 bin 330 
sayılı Kanun kapsamına aldık ve haklarını 
genişlettik. Yine bu kanunla, harp malulü 
kapsamındakiler ile er ve erbaşların aylık-
larında da artış sağladık. Çalışmaya devam 
eden gazilerimizin artık maluliyet aylıkla-
rı kesilmeyecek, 2 aylığı birden alabilecek-
ler ve emeklilik hakkına da kavuşacaklar.

Geçen haft a  Türkiye  Büyük Mil let 
Meclisi’nde yasalaşan bu kanunla, şehit 
yakınlarımıza ve gazilerimize çok önemli 
haklar getirdik. İnşallah Cumhurbaşkanı-
mızın onaylamasıyla birlikte bu haklar uy-
gulanmaya başlanacak. Tüm bu hakların, 
ana sütü kadar helal olan bu haklarınızın, 
sizlere, kapsam içindeki şehit yakınları-
mıza, malullerimize, gazilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

İhtiyaç hasıl oldukça, sizden gelen taleple-
ri de dikkate alarak, zaman içinde eksikle-
ri giderecek, imkanları daha da artıracak, 
şehitlerimizin emaneti olan sizleri en iyi, 
en mükemmel şartlarla buluşturmaya de-
vam edeceğiz. Bu vesileyle, şehit yakınları 
ve gazilerimiz için bu önemli düzenlemele-
ri hazırlayan, bundan sonra da şehit yakın-
larımızın ve gazilerimizin her an yanında, 
yakınında olmaya devam edecek olan Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı, Sayın 
Bakanımızı ve ekibini de yürekten tebrik 
ediyor, kutluyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

Bu iftar buluşması vesilesiyle, bu samimi 
iftar sofrasının etrafında, güncel bir me-
sele hakkındaki değerlendirmelerimi de 
sizlerle paylaşmak, açıkçası bu mesele hak-
kında sizlerle hasbihal etmek istiyorum. 
En başta şunu ifade etmek durumunda-
yım… Aziz şehitlerimiz, şehadet mertebe-
sine ulaşıncaya kadar sizlerin çocukları, 
sizlerin kardeşleri, sizlerin eşleriydi… Ama 
şimdi o aziz şehitler, bizim çocuklarımız 
olmuştur, milletin çocukları olmuştur.

Onlar, ne kadar sizin yüreğinizin bir par-
çasıysa, inanın, o kadar da bizim yüreği-
mizin parçası, 76 milyonun yüreğinin bir 
parçasıdır. Tarih boyunca, her bir şehidi-
miz, vatanı için, toprağı için, namusu, şe-
refi, istiklali için, geride kalanların huzur 
ve refahı için kanını akıtmıştır. Her bir 
şehidimiz, bizim için bir ışıktır, yolumuzu 
aydınlatan bir rehberdir.

Başta da ifade ettim: Şehitlerinin ve gazi-
lerinin izinden gitmeyenler, o patikadan 
ilerlemeyenler, kaybolmaya ve kaybetme-
ye mahkumdurlar. İnanın, 10.5 yıl boyun-
ca her ne yaptıysak, şehit ve gazilerimizin 
aziz ruhlarını incitmemeye hep özen göste-
rerek yaptık. Bu vatanın, bu bayrağın, bize 
onların bir emaneti olduğu şuurunu hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmadık, onların 
izinden ayrılmamaya çok ama çok büyük 
bir özen gösterdik.
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Sevgili kardeşlerim…

“Çözüm süreci” adını verdiğimiz süreç, 
şunu iyi bilmenizi, şundan emin olmanızı 
isterim ki, asla ve asla şehitlerimizin ru-
hunu muazzep edecek, onların hatırasını 
incitecek bir süreç değildir. Biz, böyle bir 
girişimin içinde asla olmayız. Şehitlerimi-
zin hatırasına gölge düşürecek bir adımı 
biz asla atmayız.

Şehitlerimizin hatırası her ideolojinin, 
her siyasi görüşün, her siyasi tasavvurun 
kat be kat üzerindedir. Bizim anlayışı-
mız şudur: Eğer, bir tek şehidimizin aziz 
hatırası incinecekse, her şeyden, hatta 
“ser”imizden dahi geçmek bizim varlık 
sebebimizdir.

Şehitlerimizin karşısında, makamların, 
rütbelerin, siyasi görüşlerin, siyasi rekabe-
tin, çıkar kavgalarının hiçbir anlamı yok-
tur ve olamaz. Peygamberlerden sonraki 
en büyük mertebeye ulaşmış o aziz şehitler 
huzurunda, hiçbir şey, onların hatırasın-
dan, onların miras bıraktığı değerlerden 
daha anlamlı, daha önemli değildir.

Biz, “çözüm süreci” adını verdiğimiz ça-
lışmaları, işte böyle bir anlayışın üzerine 
bina ettik. Partimizi kurduğumuz andan 
itibaren, şehit ve gazilerimizin ruhlarını 
incitmeden, onların rehberliğinde, kardeş-
lik hukuku çerçevesinde bu meseleyi çöz-
meyi kendimize şiar edindik. Birilerinin, 
tamamen siyasi mülahazalarla, tamamen 
çıkar çerçevesinde, şehitlerimizin aziz 
hatırasını da maalesef istismar etmek su-
retiyle, çözüm süreci hakkında fitne, iftira 

ve ithamlar içinde olması, lütfen sizleri 
yanıltmasın, aldatmasın.

Bu süreç, bir al-ver süreci değildir. Bu sü-
reç, asla bir pazarlık süreci değildir. Her 
zaman ifade ettim, bugün burada da tekrar 
ifade ediyorum: Ülkemizin istiklali için, 
bayrağımızın şerefi, milletimizin namusu 
için, gerekirse ebediyyete kadar kahra-
manca mücadele veririz.

Biz ecdadımızdan böyle gördük, gerek-
tiğinde böyle de devam ederiz. Ama biz, 
ölmenin ve öldürmenin devam ettiği değil, 
yaşamanın ve yaşatmanın egemen olduğu 
bir gelecek, böyle bir ülke, böyle bir top-
lum istiyoruz. 76 milyonun çok büyük bir 
kısmı, şu anda, mübarek Ramazan ayında, 
aynı dinin, aynı kitabın emri olan orucu 
tutuyor. İftarın hemen öncesinde, herkes 
aynı sofranın başında, aynı niyetle ezanı 
bekliyor.

Iğdır’da, Ardahan’da, Ağrı’da, Van’da, 
Hakkari’de okunmaya başlanan ezan, 
köy köy, ilçe ilçe, il il tüm Türkiye’yi ge-
çiyor, Muğla’ya, İzmir’e, Çanakkale’ye, 
Tekirdağ’a, Edirne’ye ulaşıyor. Van’da baş-
layan iftar, Edirne’ye kadar devam ediyor. 
76 milyon, aynı ezanı dinliyor, aynı ezanla 
felaha koşuyor, aynı ezanla bereketle ku-
caklaşıyoruz.

Benim, Afyonkarahisarlı, Yozgatlı, Kon-
yalı, İstanbullu, Edirneli annemle, Vanlı, 
Diyarbakırlı, Muşlu, Bingöllü annem, aynı 
sofranın güzel telaşını yaşıyor, aynı bereke-
ti paylaşıyor. İftar sofrası, sadece gıdasıyla 
değil, sohbetiyle, muhabbetiyle, huzuruyla 
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da bereketlidir. Hiçbir anne, hiçbir baba, o 
iftar sofrasında bir sandalyenin boş kalma-
sını, bir tabağın eksik kalmasını, bir kaşık 
tıkırtısının noksan olmasını istemez.

Aynı ezanla, aynı besmeleyle, aynı duayla 
oruç açanların evlatlarının birbirine kas-
tetmesine yürek dayanmaz. Terörle mü-
cadele ederiz, teröristle mücadele ederiz, 
kararlılıktan asla vazgeçmeyiz… Ama, bu 
mücadeleyi verirken, annelerin, babaların 
yüreklerini ferahlatmak da bizim asıl gaye-
miz, asıl hedefimizdir.

Bakın, çözüm süreci başladığı andan itiba-
ren, aylardır, dağlarımızdan acı haberler 
almıyoruz. Allah’a hamdolsun, dağlarımız-
dan, ay-yıldızlı bayrağa sarılmış tabutlar 
gelmiyor. Aylardır, sizin yaşadığınız o tarif-
siz acıyı, evladını yitirmenin o büyük yü-
rek yarasını, başka anneler, başka babalar 
tecrübe etmiyorlar. Rabbim, hiç kimseye 
evlat acısı yaşatmasın...

Biz, işte bu duayı edecek kadar büyük bir 
milletiz. Biz, vatanını müdafaa ederken öl-
dürdüğü genç için de yürek sızısı hisseden, 
o annelerin, o babaların acısını paylaşan 
bir milletiz. Kin ve intikam duygusu, bizim 
millet olarak prim verdiğimiz bir duygu 
asla değildir. Elbette, bize yaşatılanları 
unutmayacağız. Elbette bizim evlatları-
mıza kastedenleri unutmayacağız. Ama 
daha fazla ölümün, daha fazla acının, daha 
fazla gözyaşının önüne geçmek için de, 
meşruiyet dairesinde, ortak değerlerimiz 
dairesinde mücadeleye kararlılıkla devam 
edeceğiz.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeş-
lerim… Biz, sadece teröre ve teröristlere 
karşı mücadele vermiyoruz. Biz, terör ve 
teröristlerle birlikte, onları kullanan, on-
lar üzerinden Türkiye ile hesap görmeye 
çalışanlara karşı da mücadele veriyoruz. 
Kanın, gözyaşının, istismarın devam et-
mesini isteyen, bundan her türlü çıkar 
devşirmek isteyen, gençlerimizin kanıy-
la beslenen ve bunun devamını isteyen 
çok farklı çevreler, çok farklı odaklar var.

Çözüm süreci kararlılıkla devam ederken, 
bu odakların, bu çevrelerin de boş dur-
madığına şahit oluyoruz. Süreci sabote 
etmek için, kan akması için, gençlerin 
ölmesi ve öldürmesi için her türlü tahriki 
yapan alçakların, hainlerin işbaşı yaptık-
larına şahit oluyoruz. Biz bunların hiçbi-
rine boyun eğmeyiz ve eğmeyeceğiz.

Tekrar ediyorum: Taviz vermeyiz, Anaya-
sa ve yasaların çiğnenmesine müsamaha 
göstermeyiz, değerlerimizin ayaklar 
altına alınmasına, hele hele aziz şehitle-
rimizin ruhlarının incitilmesine asla göz 
yummayız. Bu güzel süreci sabote eden, 
millete hesabını veremez. Bu süreci, tah-
riklerle, provokasyonlarla, çirkin bazı gi-
rişimlerle akamete uğratmak isteyenler, 
tarihe hesap veremez.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, küçük he-
saplar, küçük kurnazlıklar karşısında 
boyun eğecek bir devlet değildir. Biz, 
kanın durması için bu kadar samimi, bu 
kadar gönülden çırpınırken, birilerinin 
siyasi rant, siyasi hesap içinde olduğunu 
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çok iyi görüyor ve sabırla da izliyoruz. 
Sabrımızı muhafaza edeceğiz.

Bu milletin kardeşliği için, sabırla, kararlı-
lıkla, metanetle yolumuza devam edeceğiz. 
Bu meseleyi Allah’ın izniyle artık rafa kal-
dıracak, Türkiye’nin önündeki bir engeli, 
Türkiye’nin ayaklarına takılmış bir pran-
gayı mutlaka kırıp yok edeceğiz.

Sizlerden, bize inanmanızı, bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da bize güven-
menizi rica ediyorum. Biz bugüne kadar 
sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin 
içinde olmadık; hiç şüpheniz olmasın, 
bundan sonra da asla başınızı öne eğ-
dirmeyeceğiz. Sizin çocuklarınız, bizim 
çocuklarımızdır. Çocuklarımızın, şehitleri-
mizin aziz hatırasına gölge düşürmeyecek, 
onların ruhunu muazzep etmeyeceğiz. 
Sonuçta inşallah kardeşlik kazanacak, so-
nuçta Türkiye kazanacak.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, mübarek Ramazan’ın hepimiz için ha-
yırlara, rahmet, bereket ve mağfirete vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Bir 
kez daha gazilerimize şükranlarımı ifade 
ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle, 
minnetle yadediyor, Allah bizleri onların 
izinden ayırmasın diyorum.

Çıkardığımız yeni yasayla sizlere teslim et-
tiğimiz haklarınızın tekrar hayırlı olması-
nı diliyor; hepinizi hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.



369

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

Sevgili Kastamonulular, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu gü-
zel iftar programının, kardeşliğe, dayanış-
maya, muhabbete vesile olmasını Allah’tan 
niyaz ediyorum. Kardeşliğin, dostluğun, 
muhabbetin haneleri doldurduğu bu mü-
barek ayın ülkemize, milletimize ve tüm 
İslam alemine hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. 

Rabbim, iftarına, yokluğu, kanı, gözyaşını, 
acıyı katık eden Myanmarlı, Somalili, Bang-
ladeşli, Mısırlı, Suriyeli, Filistinli kardeşleri-
mizin sabr-ı cemilini artırsın, dualarını geri 
çevirmesin.

Sevgili kardeşlerim, 

Bugün, Kastamonu’da, gerçekten tarihî bir 
anı, tarihî bir açılışı hep birlikte yaşadık. Ya-
rım asrı aşkın bir süredir Kastamonu’nun 
hayali olan Havalimanını bitirdik, bugün 

Kastamonu | 19 Temmuz 2013 

Vatandaşlar ile İftar Yemeği
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havayoluyla Kastamonu’ya ulaştık ve bu 
havalimanının resmî açılışını yaptık.

Havalimanıyla birlikte, Kastamonu’da 
yapımını tamamladığımız toplamda 233 
milyon liralık kamu yatırımını, bunlara 
ek olarak 28 milyon liralık özel sektör 
yatırımını, toplamda 261 milyon liralık 
yatırımı Kastamonu’yla buluşturduk. 
Havalimanı’nın, onunla birlikte diğer tüm 
yatırımların hayırlı olmasını diliyor, ya-
pımlarında emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum.

Açıkçası, bundan 10.5 yıl önce Kastamonu, 
Orta Karadeniz’e sıkışmış, sapa, adeta unu-
tulmuş, adeta kendi kaderine terkedilmiş 
bir vilayet görüntüsü içindeydi. Ankara’ya, 
İstanbul’a bu kadar yakın olmasına rağ-
men, yolu olmayan, Ilgaz Dağı’nın kışın ka-
panmasıyla dünyayla irtibatı sık sık kesilen, 
bırakınız köylerini, ilçelerini, merkezine 
bile gerekli yatırımların ulaşmadığı bir Kas-
tamonu vardı.

10.5 yıl içinde, Kastamonu’nun çehresini 
değiştirmek, Kastamonu’yu Ankara, İstan-
bul, bütün Türkiye, hatta bütün dünya ile 
yakınlaştırmak için çok büyük yatırımlar 
gerçekleştirdik. Sadece 10.5 yıl içinde 
Kastamonu’da 546 adet yeni derslik açtık. 
Kastamonu’yu, yılların hasreti olan üniver-
site ile buluşturduk.

2002 yılında sadece 47 kilometre bölün-
müş yolu olan Kastamonu’ya biz 10.5 yılda 
209 kilometre, yani 79 yılda yapılanın 5 
katı fazla bölünmüş yol inşa ettik. Sağlık-
ta, adalette, tarımda, çevre ve şehircilikte, 
konutta, enerjide, sanayide Kastamonu’yu 

Karadeniz’in parlayan bir yıldızı konumu-
na yükselttik.

Bugün açılışını yaptığımız havalimanı 
ile, Kastamonu, başta turizm ve ticaret 
olmak üzere, inşallah çok farklı bir ev-
reye, çok farklı bir sürece girmiş olacak. 
Kastamonu’nun şu anda hem merkezinde, 
hem ilçelerinde projelerimiz süratle devam 
ediyor. Kastamonu’nun potansiyeli her 
alanda artıyor ve artmaya devam edecek.

İnşallah, 2023’e doğru emin adımlarla yü-
rürken, 81 vilayetimiz içinde Kastamonu 
da bu kutlu yürüyüşün meyvelerini topla-
yacak, çok farklı bir çehreyle hakettiği istik-
bali yakalayacak.

Çok değerli kardeşlerim…

Biz, kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı ve 
merhameti kaynaştırmış bir medeniyetin 
mensuplarıyız… Tarihimize bakınız… Nere-
de, hakkı yenen, ekmeği elinden alınan, di-
nine, inancına saldırılan, haksızlığa, zulme, 
gadre uğrayan varsa, bizim medeniyetimize 
sığınmıştır. 

Bizim ecdadımız da, inancına, diline, de-
risinin rengine bakmadan, hiçbir ayrım 
yapmadan, insana sadece insan olduğu, 
yaradılmışların en şereflisi olduğu, için hiç 
tereddüt etmeden el uzatmış, yardımına 
koşmuştur. Çünkü bizim inancımız bunu 
gerektirir; bizim medeniyetimiz, kültürü-
müz zayıfın, ezilenin, mazlumun, hakkı 
elinden alınanın yanında olmayı gerektirir. 

Biz kimsenin iç işlerine, iç politikasına, hu-
kukuna karışmayız ve karışmıyoruz; ama 
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biz, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ezilen-
lerin adeta dili oluyoruz, onların dünyaya 
açılan sesleri oluyoruz. Bir kere, şu temel il-
keyi her daim hatırımızda bulundurmamız 
gerekiyor: Kendin için istediğini, kardeşin 
için de isteyeceksin, komşun için de isteye-
ceksin.

Kendisi için istediğini, kardeşi ve komşusu 
için de istemeyen, o isteğine kavuşamaz, 
kavuşsa da ona uzun müddet sahip ola-
maz. Şimdi bize sürekli şunu söylüyorlar… 
Filistin’le neden bu kadar ilgilisiniz diyor-
lar… Suriye ile, Mısır’la, Somali, Myanmar’la 
neden bu kadar ilgilisiniz diyorlar… Dünya 
mazlumlarıyla ilgilenmek size mi düştü, 
hakkı söylemek, adaleti savunmak size mi 
kaldı diyorlar.

Biz, onlara işte biraz önce ifade ettiğim o te-
mel ilkeyi hatırlatacağız: Kardeşin, komşun 
zordaysa, sen refah içinde, huzur içinde, 
güven ve istikrar içinde olamazsın. Gözünü 
kapatarak, kulağını tıkayarak, sınırlarına 
duvarlar örerek, en önemlisi de kalbini, 
vicdanını örterek, kendi ülkeni de imar 
edemezsin, abad edemezsin. Kişisel hırs-
larını, kendi menfaatlerini öne çıkararak 
kardeşlik olmaz. Kardeş dediğin elindekini 
bölüştürür, kalbindekini paylaştırır, karde-
şini kendisine eş tutar. Elindeki somunu, 
yoksulla paylaşmayan, ihtiyaç sahibiyle 
paylaşmayan, yarın o somunu da bulamaz.

Biz, paylaşarak büyüyen bir milletiz. Biz, 
ekmeğini de, sevincini de, tasasını da pay-
laştıkça büyümüş ve bu seviyelere ulaşmış 
bir milletiz. İşte biz, bu anlayıştan hareket 
ederek, tarihimizin ve ecdadımızın bize 
yüklediği mesuliyetten hareket ederek, 

hem içerde, hem de dışarda, kardeşliği, 
dostluğu, dayanışmayı, hakkı ve adaleti 
egemen kılmanın mücadelesini veriyoruz.

Şunu da unutmayın sevgili kardeşlerim… 
İnsan, sadece aklıyla değil, kalbiyle de dü-
şünebilen, en çok da kalbiyle düşünmesi 
gereken, kalbine, vicdanına kulak vermesi 
gereken bir varlıktır. İnsan, ancak bu şekil-
de yaradılmışların en şereflisi olabilir. Her 
meselede, aklımızı ortaya koyduğumuz 
kadar, kalbimizi, vicdanımızı, onların çağ-
rısını da ortaya koymak ve öyle adım atmak 
durumundayız.

Bakınız; Biz, AK Parti olarak, kuruldu-
ğumuz andan itibaren, Türkiye’de ve 
bölgemizde kardeşliğin yücelmesini, güç 
kazanmasını, temel bir politika olarak be-
nimsedik. Özellikle içerde, terörün sona 
ermesi, Millî Birlik ve Kardeşliğimizin bizi 
birbirimize daha da yakınlaştırması, ön-
celikli hedefimiz oldu. Sürekli engellerle 
karşılaştık. Sürekli engellemelere maruz 
kaldık. Çeşitli sabotajlar, tahrikler, saldırı-
lar gördük.

Türkiye’nin meselelerini, özellikle de terör 
meselesini çözmek için her adım attığımız-
da, karşımıza engeller, tehditler çıkardılar. 
Hiçbirine taviz vermedik, geri adım atma-
dık, boyun eğmedik. Bir yandan Türkiye’yi 
büyüttük, bir yandan demokrasinin stan-
dartlarını daha yükseğe çektik, eş zamanlı 
olarak da kardeşliğimizin üzerine hassa-
siyetle titredik ve kardeşlik hukukumuzu 
güçlendirdik.

Şu anda, Allah’a hamdolsun, 7 aydır 
Türkiye’de terör nedeniyle acı haberler 
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gelmiyor. 7 aydır, dağlarımızdan şehit ha-
berleri gelmiyor, ay yıldızlı bayrağa sarılmış 
tabutlar gelmiyor, ocaklara yeni ateşler 
düşmüyor. Bize hep şunu söylediler… Nasıl 
yapıyorsunuz dediler… Sonra ne olacak 
dediler…

Biz, bu işi, Anayasa, yasalar ve milletimizin 
değerleri çerçevesinde yapıyoruz. Gele-
cekte ne olacağını da milletimizden asla 
gizlemedik, gizlemeyiz ve gizlemiyoruz. 
Her şeyden önce, bu ülkede kan durmuştur, 
acı haberler son bulmuştur, gözyaşları din-
miştir. Eğer bu süreç sabote edilmezse, eğer 
bu süreç kötü niyetliler, millet düşmanları 
tarafından engellenmezse, daha doğrusu 
geciktirilmezse, şiddetsiz, silahsız bir or-
tamda, biz oturur, her meseleyi suhuletle 
çözüme kavuştururuz.

Bizim önceliğimiz, kanın durması, gözyaşı-
nın dinmesidir. Bu sağlandığında, her me-
sele konuşulur, her mesele, milletin arzusu 
ve istikameti dairesinde çözüme kavuşur. 
Bakın, şu anda bile Türkiye’de son derece 
umutlu, son derece heyecanlı bir süreç ya-
şanıyor. Bu süreç güç kazandıkça, mesafe 
katettikçe, inanın bu umutlar daha da arta-
cak, bu heyecan daha da çoğalacaktır.

Bu sürece engel olan, bunun vebalini ta-
şıyamaz. Bu süreci yokuşa süren, sabote 
eden, sulandırmak isteyen, bunun tarihî 
ağırlığından kurtulamaz. Altını özellikle 
çiziyorum: Oy uğruna, çıkar uğruna, kendi 
şahsi hırsları uğruna, bu süreci istismar 
edenler de tarih boyunca elleri, yüzleri kan 
lekesi içinde onursuz bir yaşama mahkum 
olurlar.

Bugün açılış töreninde de ifade ettim… 
Kastamonu, bir şehitler diyarı… Kastamo-
nu, evliyalarıyla, gönül dostlarıyla olduğu 
kadar, vatanı için şehit düşmüş kutup yıl-
dızlarının diyarı. Her ne yapıyorsak, Kas-
tamonu’daki şehitlerimizi nazarı dikkate 
alarak yapıyoruz. Her ne yapıyorsak, Kas-
tamonu’daki, Türkiye’nin her köşesindeki 
evliyanın, gönül dostlarının tavsiyelerini 
nazarı dikkate alarak yapıyoruz.

Milletimizin hassasiyetlerini bilerek, bu 
hassasiyetlere riayet ederek yol yürüyoruz. 
Allah’ın izniyle, sizlerin hayır duaları ve 
destekleriyle, Türkiye’yi bu acı meseleden 
kurtaracak, bu ağır zincirden, bu ağır pran-
gadan kurtaracak, milletçe çok farklı ufuk-
lara doğru yol almaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar bize inandınız, bize güven-
diniz… Bizler de, sizin inancınızı, sizin 
güveninizi sarsmamak için, sizin çizdiğiniz 
istikametten ayrılmamak için tam bir has-
sasiyet içinde olduk. Bundan sonra da bu 
hassasiyetle, bu karşılıklı güven ve inanç 
ile, dayanışma ve muhabbet ile birlikte yol 
yürüyeceğiz.

Rabbim, yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Allah, muhabbetimizi daim etsin diyorum. 
Bir kez daha, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum. Şimdiden, tüm Kastamonulu 
kardeşlerimizin Ramazan Bayramını kutlu-
yor; barışa, kardeşliğe, hem ülkemizde, hem 
bölgemizde huzura vesile olsun diyorum.

Tekrar buluşmak, tekrar kavuşmak umu-
duyla, sizleri Allah’a emanet ediyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Bursalılar, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün 
Bursa’dan başlattığımız Kentsel Dönüşüm 
Projemizin, Bursa için, Bursa’yla birlikte 
46 kentimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Evet… 17 Ağustos 1999 depreminin 
14’üncü sene-i devriyesinde, Bursa’dan çok 
büyük bir kentsel dönüşüm hamlesinin 
startını veriyoruz. Bu vesileyle, 17 Ağustos 

depreminde yitirdiğimiz canları bir kez 
daha rahmetle yadediyor; mekanları inşal-
lah cennet olsun diye dua ediyorum.

Tam 14 yıl önce bugün, Gölcük Merkezli 
o büyük depremde, Sakarya, Kocaeli, Ya-
lova, İstanbul, Eskişehir, Bolu ve Bursa’da 
18 bin 243 kardeşimizi yitirdik. Deprem-
de, 378 bin yapı hasar gördü; Türkiye’nin 
kaybı yaklaşık 12 milyar dolar oldu. 17 
Ağustos depreminin, ardından Düzce 
depreminin can kayıpları, maddi kayıp-

Bursa | 17 Ağustos 2013 

Kentsel Dönüşüm Projesi Töreni
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ları gerçekten çok yüksek oldu; ancak bu 
depremler bize ibretlik dersler de verdiler.

Bakın değerli kardeşlerim… O günleri 
hatırlayın… Deprem, gece Saat 3.02’de 
olmuştu; ama Kriz Merkezi ancak sabah 
06:30’da toplanabilmişti. 7 şehrimizi etki-
leyen depreme müdahale edebilecek tüm 
ülke çapındaki arama kurtarma ekibi per-
sonel sayısı sadece 110’du. Yollar kapan-
mış, açılması 48 saat sürmüş, Türkiye’nin 
çadır stoğu yetersiz kalmıştı.

Günlerce, haftalarca enkaz kaldırılama-
dı; enkazların altından cesetler maalesef 
çıkarılamadı, depremzedeler aylarca so-
kaklarda kendi imkanlarıyla barınmak 
zorunda kaldı. Can kayıplarının kaydı 
dahi tutulamadı; can kaybı sayısı dahi tam 
olarak tespit edilemedi. Bir büyük afeti 
yaşadığımız kadar; afet sonrasında hazır-
lıksızlığın, imkansızlığın, koordinasyon-
suzluğun ve beceriksizliğin de çok ağır 
bedelini ödedik.

İşte o büyük depremden ders alarak, 
Türkiye’yi başta depremler olmak üze-
re afetlere hazırlıklı hale getirmek için 
çok yoğun çalışmalar yaptık. Afetlere 
müdahale birimleri oluşturduk, varolan 
birimleri güçlendirdik. Afetlerde ihtiyaç 
duyacağımız araç gereç stoklarımızı ar-
tırdık. Depreme yönelik eğitimleri yoğun-
laştırdık. Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’nı, yani AFAD’ı kurarak tüm bu 
işlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi-
ni sağladık. 

En son, Van’da meydana gelen depreme, 
çok hızlı şekilde müdahale ettik, çok kısa 
süre zarfında arama kurtarma çalışmala-
rını, enkaz tespit çalışmalarını tamamla-
dık, vatandaşlarımızın yaralarını sardık, 
ihtiyaçlarını çok hızlı şekilde temin ettik. 
AFAD’ın ve diğer kurumlarımızın Van 
depreminde ortaya koydukları başarılı 
performans, bugüne kadar yaptığımız ha-
zırlıkların, yürüttüğümüz çalışmaların ne 
kadar doğru olduğunu bize gösterdi. 

Burada çok önemli bir nokta var… Bakınız, 
bizim ülkemiz, deprem kuşakları üzerin-
de bulunan bir ülke. Bilim insanlarımız 
deprem konusunda çok önemli çalışma-
lar yaptılar ve yapıyorlar. Hangi bölgede, 
hangi fay hattında deprem beklenildiğini, 
muhtemel depremleri artık biliyoruz. 
Yani bizim millet olarak, “Deprem olursa 
ne yapmalı?” aşamasından, “Deprem ol-
madan ne yapmalı?” aşamasına çok hızlı 
şekilde geçmemiz gerekiyor.

Hedefimiz, yara sarmaktan önce, yara al-
mamak olmalı. Depremlere müdahaleden 
önce, muhtemel deprem durumunda za-
rarı azaltmak gayemiz olmalı. Bizim artık, 
“Enkaz altından nasıl insan çıkarırız”a 
değil; “Enkaz altında nasıl insan kalmaz”a 
yoğunlaşmamız gerekiyor. Zira ölüme se-
bep olan deprem değil; ölüme sebep olan 
depreme hazırlıksızlıktır, tedbirsizliktir. 
Sıkça söylendiği gibi “Deprem değil bina 
öldürür”.

Depremleri, afetleri önleme gücüne sa-
hip değiliz. Öyleyse depremle yaşamayı, 
depreme hazırlıklı olmayı, afetlere karşı 
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her an müteyakkız olmayı öğrenmemiz, 
buna göre tedbirleri artırmamız gerekiyor. 
İşte, Hükümet olarak Türkiye genelinde 
kentsel dönüşüm projelerini en çok da bu 
amaçla başlattık ve kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. Sağlıksız, çürük, en küçük sarsıntıda 
yıkılması muhtemel binaları tek tek tespit 
ediyor, bunları sahipleriyle, sakinleriyle 
anlaşarak yıkıyor, yerlerine sağlıklı, sağ-
lam, depreme dayanıklı binalar inşa edi-
yoruz.

Sevgili Bursalılar...

Kentsel Dönüşüm Seferberliğimizin ilk 
adımını 5 Ekim 2012 tarihinde attık ve 35 
ilimizde afetlere dayanıksız 3 bin 169 bina, 
6 bin 404 bağımsız bölüm ve 34 hizmet 
binasının yıkımını gerçekleştirdik. Ardın-
dan, bu yıl 6 Nisan’da İstanbul’da yaptığı-
mız törenle, Türkiye genelinde 33 bin 529 
bağımsız bölümün dönüşümünü başlattık. 
Şimdi de Bursa’da 3’üncü büyük kentsel 
dönüşüm projemizi başlatıyoruz.

Bursa’yla birlikte, 46 ilimizde, toplam 87 
bin 628 konutun dönüşümünü bugün bu-
radan başlatıyoruz. Bu seferberlik inşallah 
dalga dalga yayılacak. Türkiye genelinde, 
sağlıksız, çürük, afetlere dayanıksız tek bir 
ev, tek bir bina dahi kalmayıncaya kadar 
bu dönüşüm projelerini sürdüreceğiz.

İşte, şurada, Yıldırım ilçemizde, Mevlana 
Mahallemizdeki manzarayı hepiniz görü-
yorsunuz… Bu binalar, bu konutlar inşa 
edilirken maalesef denetim yapılmamış. 
Sağlıksız, birbirine geçmiş, plansız yapılar. 
Ambulansların, itfaiye araçlarının, çöp 

toplama araçlarının giremediği dar sokak-
lar. Çocukların oyun oynayacak, yaşlıların 
dinlenecek bir parklarının dahi olmadığı 
mahalleler. Sokaklarından çamur akan, 
lağım akan, otoparkı, bahçesi, yalıtımı 
olmayan binalarla kuşatılmış semtler… 
En küçük sarsıntıda olduğu yere yığılacak 
çürük binalar…

Benim vatandaşım inanın böyle bir yaşam 
tarzını, böyle bir ortamı, böyle bir çevreyi 
hak etmiyor. Hiç kimse, benim Bursalı 
kardeşimi, benim Vanlı, Kayserili, Erzu-
rumlu, Ağrılı kardeşlerimi böyle yapılara, 
böyle sokaklara, şehirlere mahkum ede-
mez. Güçlü devlet, en başta vatandaşına 
sağlıklı bir şehir, sağlıklı bir çevre, sağlam 
bir konut temin edebilen devlettir. Güçlü 
Türkiye’nin bir yansıması olarak, böyle 
güçlü şehirleri, sağlıklı bir çevreyi, sağlam 
konutları inşa ediyoruz, inşa etmeye de 
devam edeceğiz.

Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hiç kim-
senin hakkının yenmesine göz yummaya-
cağız. Ranta, yağmaya asla izin vermeyece-
ğiz, rıza göstermeyeceğiz. Tek bir derdimiz 
var: O da sizi daha sağlam konutlara, daha 
güzel bir çevreye, daha yaşanabilir şehir-
lere kavuşturmak. Sizin desteğinizle, sizin 
yardımlarınızla, sizin hayır dualarınızla 
bunu başaracak, hem şehirlerimizin çeh-
resini değiştirecek, hem de insanımızın 
yaşam kalitesini yükselteceğiz. Bu büyük 
sorumluluğu üstlenen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’mıza, tüm illerimizde bu sefer-
berliğe katkı sağlayan belediyelerimize, 
tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunu-
yorum. Bu büyük projeye her aşamada 
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yardımcı olan vatandaşlarımıza ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Bursalılar, sevgili kardeşlerim…

Bakınız, Merhum Osman Gazi, yanına 
oğlu Orhan’ı alarak, uzaktan Bursa’yı sey-
retmiş, oğlu Orhan’a bir vasiyette bulun-
muştu. “Ey oğul” demişti Osman Gazi… 
“Beni, bursa’da gümüşlü kubbenin altına 
defnedin…” Gerçekten de bir müddet son-
ra Orhan Gazi Bursa’yı fethetti ve babası 
Osman Gazi’yi şu anda türbesinin bulun-
duğu yere defnetti.

Bursa, Osmanlı’nın ilk şehridir, hem de 
ilk başkentidir. Bursa, Osmanlı’nın da, 
Cumhuriyetin de gözbebeğidir. Bursa, her 
zerresiyle tarihtir. Bursa, tarihin, yeşilin, 
insan ve tabiatın iç içe geçtiği eşsiz bir şe-
hirdir. Bursa bize Osman Gazi’nin, Orhan 
Gazi’nin, Murat Hüdavendigar’ın Yıldı-
rım Beyazıd’ın, Çelebi Mehmet’in, Fatih 
Sultan Mehmet’in Babası İkinci Murad’ın 
yadigarıdır.

Bursa’ya haksızlık, tarihe haksızlıktır. 
Bursa’ya ilgisizlik, ecdada ilgisizliktir. 
Ne yazık ki onlarca yıl Bursa’ya haksızlık 
yapıldı. Bursa onlarca yıl ilgisiz bırakıldı. 
Çarpık şehirleşmeyle, Bursa’da tarih ya-
ralandı, tabiat tahrip edildi, ecdad yadi-
garı, ata mirası Bursa adeta yağmalandı, 
çirkinleştirildi. Gecekondularla, çarpık 
yapılarla, sağlıksız konutlarla, bizim mi-
marimize, bizim şehircilik anlayışımıza 
uymayan planlarla Bursa özünden uzak-
laştırıldı.

Hiç umutsuz olmayacağız… Böyle gelmiş, 
böyle gider demeyeceğiz… Zor da olsa, 
zoru yenecek, imkansızı mümkün hale 
getirecek, inşallah el birliğiyle Bursa’yı 
yeniden özüyle, yeniden kendi öz ruhuyla 
buluşturacağız. Bir yandan modern bir 
Bursa inşa ederken, bir yandan da tarihi 
yeniden gün yüzüne çıkartacak, tahribatı 
inşallah hep birlikte ortadan kaldıracağız.

Geleceğe, Bursa gibi marka şehirlerle, ya-
şanabilir şehirlerle, dünyanın ilgisine maz-
har olan, takdirine mazhar olan şehirlerle 
yürüyeceğiz. Biz bunu geçmişte yaptık… 
Tarihte çok büyük şehirler, dünyaya emsal 
olacak şehirler inşa ettik. Yine yaparız ve 
inşallah yapacağız. Tarihimizden, ecdadı-
mızdan ilham alarak, onlardan ders ala-
rak, ibret alarak, onların izinden yürüye-
rek, en önemlisi de kendimize güvenerek, 
81 vilayetin, tüm Türkiye’nin çehresini 
değiştireceğiz ve değiştiriyoruz.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Bir 
süredir, kardeş ülke Mısır’da, hepimizi 
üzen, hepimizi yaralayan, hepimizi acılara 
sevk eden gelişmeler yaşanıyor. 25 Ocak 
2011’de, Mısır’da bir halk devrimi gerçek-
leşti ve Mısır demokrasiye ilk adımını attı. 
70 yıl süren diktatörlük sona erdi, Mısır 
halkı yöneticilerini sandıkta belirlemeye 
başladı. Maalesef, Ramazan ayının hemen 
öncesinde Mısır’da bir askeri darbe yapıldı 
ve 70 yıl sonra başlayan demokratikleşme 
süreci çok ağır şekilde yaralandı.

Mısır’da darbe yapanlar, Mısır’da halkın 
oyunu, halkın tercihini yok sayanlar, bu-
nunla yetinmediler, ardından da kendi 
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halklarını, kendi vatandaşlarını hunharca 
katletmeye başladılar. Önceki gün gerçek-
leştirilen katliamda en az 600 kardeşimiz 
hayatını kaybetti. Dün, katliamlar aynı 
şekilde devam etti. Namaz kılanlara, oruç 
tutanlara kurşun yağdırdılar.

Çocuklara, kadınlara acımasızca ölüm yağ-
dırdılar. Hasta taşıyan insanlara kurşun 
yağdırdılar. Hastaneleri yaktılar. Hiçbir 
suçu olmayan, asla şiddete başvurmayan, 
sadece ve sadece adaletin tecelli etmesini, 
seçilmiş Cumhurbaşkanlarının serbest 
bırakılmasını isteyen insanlara çok ağır 
zulüm, çok ağır şiddet uyguladılar.

Şimdi, bakın değerli kardeşlerim… Hem 
Türkiye içinde, hem dünyada, Türkiye’nin 
Mısır’la ilgileniyor olmasından rahatsız 
olanlar var… Türkiye de sussun istiyorlar… 
Türkiye de Mısır’a sırtını dönsün istiyor-
lar… Türkiye de katliamı görmesin, darbe-
yi görmesin, ilkelerini ayaklar altına alıp, 
vicdanını çiğneyip sessiz kalsın istiyorlar. 
Türkiye konuştukça, Türkiye tepki göster-
dikçe, Türkiye hakkı, adaleti dile getirdik-
çe, birileri vicdanlarıyla başbaşa kalıyor ve 
bundan rahatsız oluyorlar.

Biz, vicdanları rahatsız etmeye, insanlara, 
ülkelere vicdanı hatırlatmaya, insanlığı, 
insani değerleri hatırlatmaya devam ede-
ceğiz. Herkes sussa bile biz susmayacağız. 
Neden biliyor musunuz? Çünkü Üsküp, 
Saraybosna, Prizren, Priştine bizim için 
neyse, Kahire de odur… Dedeağaç, Gü-
mülcine, Kırcaali, İskeçe bizim için neyse, 
İskenderiye de işte odur. Plevne, Filibe, So-
fulu, Tiran, Mostar, Kalkandelen, Manastır 

neyse, bizim için Asvan, Dimyat, Minye, 
Luksor işte odur…

Eğer biz Mısır’dan yüz çevirirsek, Bursa’da 
Osman Gazi’nin huzuruna varamayız. Eğer 
biz Şam’dan, Gazze’den yüz çevirirsek, 
oralara sırtımızı dönersek, Merhum Or-
han Gazi’nin, Yıldırım Beyazıd’ın, Murat 
Hüdavendigar’ın huzuruna çıkamayız. Os-
man Gazi’nin torunları, Endülüs’te darda 
kalanlara el uzattılar. Orhan Gazi’nin to-
runları, ta Açe’de mazlumlara el uzattılar. 
Avrupa’nın, Asya’nın, Afrika’nın darda ka-
lan halklarına, ülkelerine bizim ecdadımız 
yardıma koştular.

Kahire ile İstanbul’un, Kahire ile Bursa’nın 
tarihi aynı tarihtir. Mekke, Medine, Kudüs, 
Şam, Kahire, Diyarbakır, İstanbul, Bursa 
ortak bir tarihin, ortak bir medeniyetin, 
tüm bu bölgenin ortak mirasıdır. Nasıl 
ki Saraybosna ağladığında Bursa gözyaşı 
dökerse, Kahire ağladığında da Bursa ağ-
lar, Bursa incinir, Bursa hüzünlenir. Biz 
Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin huzuruna 
vardığımızda gönül huzuru içinde olmak 
istiyoruz. Biz kıbleye yöneldiğimizde me-
suliyetini yerine getirmiş bir kul hissiyatı-
nı bürünmek istiyoruz. Biz aynaya baktığı-
mızda, vazifesini yerine getirmiş, tarihine, 
ecdadına, ecdadının mirasına sahip çık-
mış, kendi yüzünden, kendi vicdanından 
utanmayan yansımalar görmek istiyoruz.

Ço k  a ç ı k  s ö y l ü y o r u m …  B i r l e ş m i ş 
Milletler’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin, şu anda aynaya bakacak yüzü 
kalmamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
aynaya bakacak yüzü kalmamıştır. Avrupa 
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Birliği’nin aynaya bakacak yüzü kalma-
mıştır. Mısır’da, adalet isteyen insanlara 
kurşun yağdırılırken susan, susarak onay-
layan, susarak teşvik edenler, vicdanla-
rıyla yüzleşemeyecek kadar o kanın içine 
batmıştır.

Bakın burada şunu da açık açık söylemek 
durumundayım… Bugün Mısır’a susanlar, 
yarın sıra kendilerine geldiğinde konu-
şamazlar. Bugün Mısır’da demokrasinin 
katline seyirci kalanlar, yarın çıkıp da 
hiç kimseye demokrasi dersi veremezler. 
Bugün Mısır’da darbeye “darbe” diyeme-
yenler, sıra başka bir ülkeye geldiğinde 
seslerini yükseltemezler. Bugün Mısır’da 
oynanan oyunu, yarın çıkacaklar, bir baş-
ka İslam ülkesinde oynayacaklar. Bugün 
Mısır’da sergilenen vahşeti, yarın belki de 
bir başka ülkede sergileyecekler. Bugün 
Mısır’ı, ama belki yarın bir başka ülkeyi, 
belki Türkiye’yi karıştırmak isteyecekler.

Çünkü bu bölgede güçlü ülke istemiyorlar. 
Bu bölgede istikrarlı, huzurlu, kalkınmış 
ülke istemiyorlar. Biz bu tuzağı bozacağız. 
Çalışarak bu tuzağı bozacağız. Sabırla bu 
tuzağı bozacağız. Birbirimize inanarak, 
birbirimize güvenerek, kardeşliğimizi 
pekiştirmek suretiyle oyunları alt üst 
edeceğiz. Bizim de aramıza nifak sokma-
ya, içimizde fitne çıkarmaya çalışıyorlar. 
Bunlara izin vermeyeceğiz, bunlara fırsat 
tanımayacağız, bu tuzaklara düşmeyecek, 
bu tuzakları alt üst edeceğiz.

2002 sonundan bugüne kadar, 11 yılda 
Türkiye’ye çok büyük başarılar yaşattık. 
Güvenle, istikrarla, kardeşlikle, inşallah 

Türkiye’yi, güçlü bir ülke, büyük bir dev-
let olarak 2023’e hep birlikte taşıyacağız. 
Mısır ’dan dualarınızı eksik etmeyin. 
Suriye’deki kardeşlerinizi, Filistin, Irak, 
Lübnan, Afganistan’daki kardeşlerinizi 
dualarınızda unutmayın.

Başlattığımız kentsel dönüşüm projesinin, 
ülkemize, milletimize, şehirlerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Şimdi, Bursa’yla 
birlikte kentsel dönüşüm başlattığımız il-
lere bağlanıyor, oradaki heyecanı, oradaki 
kardeşlerimizin coşkusunu paylaşıyoruz…
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Sevgili İstanbullular, sevgili Siirtliler, çok 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum.

Bugün, bu güzel gecede, İstanbul’daki tüm 
Siirtli kardeşlerimize, Siirt’teki kardeşleri-
mize, Türkiye sathına, dünya sathına yayıl-
mış tüm Siirtli kardeşlerimize, hemşehri-
lerimize buradan selamlarımı sevgilerimi 
yolluyorum.

İstanbul’da, Siirt günlerinin düzenlenme-
sinde emeği geçenlere, başta Siirt Valili-
ği’mize, sanatçılarımıza, mütefekkirleri-
mize, gazeteci, yazar, bakan, milletvekili, 
bürokrat tüm arkadaşlarımıza gönülden 
teşekkür ediyorum.

İstanbul’daki bu 4 günlük etkinliğin, 
Siirt’in daha yakından tanınmasına, 
Siirt’in hem manevi zenginliklerinin, hem 
kültürel değerlerinin, hem de Siirt’in o 
sıcak, o muhabbet dolu insanlarının daha 

İstanbul | 1 Eylül 2013 

Siirt Günleri Kapanış Töreni
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yakından hissedilmesine vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

Bundan yaklaşık 6 ay önce, 8 ve 9 Mart ta-
rihlerinde, Siirt’i bir kez daha ziyaret ettik 
ve 2 gün boyunca, bakan arkadaşlarımızla, 
milletvekillerimizle Siirt’te çok önemli 
temaslarda bulunduk. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü, Siirtli Hanım kardeşleri-
mizle birlikte, Siirt dışından gelen misafir-
lerimizle birlikte Siirt Şehir Stadyumu’nda 
kutladık.

Ardından, Kurtalan İlçemize gittik, orada, 
Kurtalan’a kazandırdığımız 31 milyon Lira 
tutarında eser ve hizmetin açılışını yaptık. 
Siirt’te, valiliğimizin tertip ettiği bir akşam 
yemeğinde, Siirt’in önde gelenleriyle, kana-
at önderleriyle bir araya geldik ve çok kap-
samlı bir istişare toplantısında hem Siirt’in, 
hem bölgenin meselelerini ele aldık.

İkinci günde de Siirt’te dolu dolu bir prog-
ram gerçekleştirdik. Bir toplu açılış prog-
ramıyla, Siirt merkez ve ilçelerine kazan-
dırdığımız, 77 milyon Lira tutarında 30 
kalem hizmet ve yatırımın resmî açılışını 
yaptık. Yine, Aydınlar, yani Tillo ilçemize 
gittik, orada da ziyaretlerde bulunduk, isti-
şarelerde bulunduk. 2 gün boyunca Siirt’te 
adeta bir bayram coşkusunu, Siirtli kar-
deşlerimizle hasret gidermenin sevincini 
doyasıya yaşadık.

Burada şu hususu özellikle bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum. Ben, Siirt’in eniştesi 
olmanın gururunu hep yaşadım, inşallah 

son nefesime kadar da bu gururu yaşaya-
cağım. Ayrıca, ilk dönemde Siirt milletve-
kili olmanın da gururunu yaşadım, bunun 
da vefa borcunu ömrüm boyunca omuzla-
rımda ve yüreğimde taşıyacağım.

Benim için İstanbul neyse, Siirt de odur; 
Rize neyse, Siirt de odur. Elbette, 81 vilaye-
tin tamamına aynı nazarla bakıyoruz; ama 
İstanbul, Rize ve Siirt, hiç kuşkusuz, hatı-
ralarından dolayı benim için çok müstesna 
bir yere sahiptirler. 11 yıl boyunca, tüm 
Türkiye gibi, 80 vilayetimiz gibi, Siirt’e 
de tarihî nitelikte hizmetler götürdük, 
yatırımlar götürdük, çok önemli eserler 
kazandırdık.

Burada sadece birkaç başlıkta Siirt için 
neler yaptığımızı çok şekilde sizlerle pay-
laşmak isterim. 11 yıl içinde, Siirt’te Eğiti-
me çok büyük destek verdik ve 1365 yeni 
dersliği Siirt’e kazandırdık. Siirt’teki okul-
larımıza gönderdiğimiz bilgisayar sayısı 5 
bin rakamına yaklaştı. Siirt’in yüzyıllardır 
hayali olan Üniversiteyi kurduk, 6 fakülte, 
1 yüksek okul ve 4 meslek yüksekokulu ile 
Siirt’i hayalleriyle buluşturduk. Yurtlarla, 
pansiyonlarla, gençlik ve spor yatırımla-
rıyla Siirt’i ve Siirt’in gençlerini her alanda 
destekledik.

Sağlıkta Siirt için yaptığımız yatırımın 
tutarı 106 milyon liraya ulaştı. Adalet 
Sarayı’nı tamamladık, açtık. TOKİ eliyle 
869 konut inşa ettik ve bunları hak sahip-
lerine dağıttık. Tarımda, sulamada, ulaştır-
mada, sanayide Siirt’e önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik ve bir çok yatırım şu anda 
devam ediyor. İnşallah Hükümet olarak 
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bizim bu yatırımlarımız artarak devam 
edecek. Bizim yatırımlarımız arttıkça, özel 
sektörümüz de arkadan gelecek ve Siirt’in 
büyümesi, gelişmesi devam edecek.

Değerli kardeşlerim...

Burada önemli bir hususa özellikle değin-
mek istiyorum. Bakınız, 8 ve 9 Mart ta-
rihlerinde Siirt’e gittiğimizde, Siirt’te çok 
farklı bir havanın, çok farklı bir iklimin, 
bir umut atmosferinin oluştuğunu gör-
dük, bunu hissettik. Çözüm sürecimizin 
daha ilk ayları olmasına rağmen, Siirt, çok 
farklı bir heyecanı, çok farklı bir umudu 
yaşıyordu. Silahların sustuğu, ölümlerin 
durduğu, kardeşliğe yönelik heyecanın 
adeta zirve yaptığı bir süreç yaşanıyordu. 
Hamdolsun, mart ayından bugüne kadar 
da, Siirt’i üzecek, bütün o bölgeyi üzecek, 
hayal kırıklığı, gönül kırgınlığı oluştura-
cak gelişme yaşanmadı.

Türkiye gerçekten çok önemli bir süreç-
ten geçiyor… 30 yıl boyunca devam eden, 
karanlık, kanlı, ocaklara ateş düşüren bir 
süreç artık son buluyor. Sadece Siirt değil, 
bölgenin tüm illeri, hatta 81 vilayetimizin 
tamamı, bu yeni başlayan sürecin, bu güzel 
gelişmelerin umuduyla, hayata, işine, şeh-
rine daha sıkı sarılıyor, huzurla, güvenle 
yaşamını idame ettiriyor.

Bakın, aylardır tehditle, baskıyla, sindir-
meyle kepenkler kapattırılmıyor ve tüccar, 
esnaf rahat bir nefes alıyor, huzurla alış-
verişini yapıyor. Aylardır bölgenin tüm 
illerine, bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde 
turist gidiyor, şehirleri geziyor, tarihî eser-

leri, tabi güzellikleri ziyaret ediyor. Aylar-
dır bu bölge, tarihinde hiç olmadığı kadar 
yatırımlar noktasında inceleniyor, araştı-
rılıyor ve özel sektörün her zamankinden 
fazla ilgisini çekiyor. Çocukların okulları-
na, derslerine yoğunlaştığı, anne babaların 
sabah çocuklarını gönül huzuruyla okula 
gönderip, akşam da sevinçle karşıladığı bir 
süreç yaşıyoruz.

Bu arada çok büyük kamu yatırımları da 
bölgede yükselmeye devam ediyor… İşte 
gittik, Bingöl’de Bingöl Havalimanının 
açılışını yaptık. Şırnak’ta aynı şekilde ha-
valimanının açılışını yaptık. Yüksekova’da 
havalimanı inşaatımız devam ediyor. 
Bölgede yol şantiyeleri, baraj şantiyeleri, 
sulama, enerji, okul, yurt şantiyeleri hızla 
ilerliyor, hızla çoğalıyor.

Biz, 11 yıldır, bir yandan ihmal edilmiş 
yatırımları bölgeye ulaştırmanın mücade-
lesini verirken, diğer yandan bölgenin hu-
zura, istikrara, kardeşlik iklimine kavuş-
ması için de çok yoğun mücadele verdik. 
Şu anda işte o mücadelenin neticelerini 
tek tek alıyoruz. Bu süreç bu şekilde de-
vam ettiği müddetçe, silahlar aradan çeki-
lip, şiddet son bulup, bölge tam anlamıyla 
huzura ve kardeşliğe kavuştuğu sürece, 
inanın biz çok daha büyük sevinçleri, çok 
daha güzel gelişmeleri hep birlikte yaşaya-
cağız.

Ben bunu daha önce de söyledim; bugün 
Siirtli kardeşlerimin arasında bir kez daha 
tekrar ediyorum: Bu süreci, bu çözüm 
sürecini, bu kardeşlik sürecini kim sabote 
ederse, vebal altında kalır. Türkiye’nin 
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büyümesi, Türkiye’nin 76 milyon hep 
birlikte geleceğe yürüyebilmesi, gelecek 
hedefleriyle buluşabilmesi, ancak ve an-
cak bu ölümlerin, bu şiddetin durmasıyla 
mümkündür.

Biz, 2023 hedef lerimiz doğrultusunda, 
bu şiddeti sonlandırmak, bu kanı durdur-
mak, Türkiye’ye kardeşliği tam manasıyla 
egemen kılmak için çalışmaya, mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Biz asla vazgeç-
meyeceğiz. Biz, doğru bildiğimiz yoldan 
asla geri adım atmayacağız. Bu noktaya 
gelmiş, umutları artırmış bu sürecin, daha 
ileri seviyelere taşınabilmesi için, herkes 
sorumluluğunu yerine getirmeli, herkes 
sürecin devamı için azami derecede hassas 
olmalıdır.

Biz, bu toprakları hep birlikte kendimize 
yurt edindik, bu topraklarda birlikte yaşa-
dık, birlikte medeniyet inşa ettik. Allah’ın 
izniyle, bin yıllık kökü olan kardeşliği, bu 
topraklarda birlikte geleceğe taşıyacağız. 
Şiddetin olmadığı, yumrukların sıkılı 
olmadığı bir ortamda, her meselemizi 
cesaretle, samimiyetle, hoşgörüyle ele 
alacak ve inşallah her meselemizi çözüme 
kavuşturacağız. Bunu engellemeye, bunu 
yavaşlatmaya, bunu sabote etmeye dönük 
her girişime de yine birlikte göğüs gerecek 
ve inşallah tüm engelleri aşıp, geleceği inşa 
edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim...

Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, hem bölge-
mizi, hem Türkiye’yi ilgilendiren sıcak bir 
mesele hakkında da bazı değerlendirme-

lerimi sizlerle paylaşmak arzusundayım. 
Yaklaşık 2.5 yıldır, Suriye’de son derece 
kanlı bir süreç yaşanıyor; şu ana kadar 100 
binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 2 
milyonun üzerinde Suriyeli yaşadıkları 
toprakları terk etmek zorunda kaldı. En 
son, Başkent Şam’ın bazı mahallelerinde, 
rejim tarafından kimyasal silah kullanıl-
masıyla, maalesef trajedinin boyutları art-
tı. Saldırıda, çoğu çocuk olmak üzere bine 
yakın masum sivilin öldüğü gelen haberler 
arasında.

Bu kanlı sürecin başladığı andan itibaren, 
Türkiye olarak, dünya kamuoyunu bilgi-
lendirmek, dikkatleri Suriye’deki insanlık 
trajedisine çekmek için gerçekten yoğun 
bir mücadele verdik. Şunu üzülerek ifade 
etmeliyim ki, bu kanlı süreci durdurmada 
en etkili araç olan Birleşmiş Milletler, bir 
kez daha olaylar karşısında aciz kalmış, bir 
kez daha varlığını sorgulatır hale gelmiştir.

Birleşmiş Milletler’in acziyet içindeki 
tavrı, bırakınız Suriye’de ölümleri dur-
durmayı, rejime güç vermiş, adeta rejimi 
katliamları nedeniyle ödüllendirmiş, 
teşvik etmiştir. Bütün dünya susarken, 
bütün dünya Suriye’deki insanlık dramına 
gözünü ve kalbini kapatırken, ne yazık ki 
Birleşmiş Milletler de susmuş, insanlık 
dramını seyretmekle yetinmiştir. Kimyasal 
Silah kullanımının ardından, Birleşmiş 
Milletler’in bir kez daha acziyet içinde kal-
ması, bir kez daha adım atmamış olması, 
insanlık tarihine kara bir leke olarak ka-
zınmıştır.
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Biz, Türkiye olarak, Suriye’de kanı durdu-
racak, çocukların ölümünü engelleyecek; 
babalarının, annelerinin gözleri önünde 
çocukların ölmelerini; çocukların gözü 
önünde anne babaların yitip gitmesini 
önleyecek her formüle destek veriyoruz ve 
destek vereceğiz.

Bu noktada uluslararası toplumun geç kal-
dığını, zamanında tepki vermediğini, şu 
anda da tepki vermekte geciktiğini biz her 
fırsatta ifade ettik. Son 1 ay içinde Fransa, 
Almanya, Yunanistan, Rusya, İngiltere, 
Malezya, Katar, İtalya, Pakistan, Hollanda, 
Danimarka, Endonezya liderleriyle, ayrı-
ca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle 
telefon görüşmeleri yaparak, Suriye’deki 
durumun ciddiyetini kendilerine ilettik ve 
derhal bir adım atılması gerektiğini kendi-
lerine hatırlattık.

Biz, Suriye’yle ilgili olarak, Birleşmiş 
Milletlerin bir karar almasını her zaman 
istedik ve bunun için çaba sarf ettik. Bu 
olmadığı takdirde, kanı durdurmak, kesin 
çözüm üretmek için atılacak her adımı 
da destekleriz ve destekliyoruz. Suriye’de, 
geçici tedbirlerin asla yeterli olmadığını, 
olmayacağını burada özellikle hatırlatmak 
istiyorum. Lokal hedef lerin vurulması, 
nihai bir çözüme gidilmemesi, Suriye’de 
şartları çok daha zorlaştırır. Etkili bir adım 
atılmadığı takdirde, Suriye rejimi, yeni 
katliamlar için, yeni insanlık dramları 
oluşturmak için adeta teşvik edilmiş olur.

Böyle geçici, günü kurtarmaya yönelik 
bir adım atılmaması, bunun daha vahim 
sonuçları olacağını muhataplarımıza ilet-

tik ve iletiyoruz. 100 binden fazla masum 
sivilin katili olan bir rejim, daha fazla iş ba-
şında kalamaz, bölge için daha fazla tehdit 
teşkil edemez, daha fazla tehdit üretemez. 
En başından itibaren söylediğimiz gibi, 
Esed rejimi artık derhal Şam’dan çekil-
meli, Suriye’nin geleceğini, bütün Suriye 
halkı belirlemelidir.

Esed rejiminin kısmi olarak cezalandırıl-
ması, yerinde bırakılması, Suriye halkının 
topyekün cezalandırılması anlamına gelir 
ki, bunu arzu etmiyoruz. Türkiye olarak, 
Suriye’de çözüm getirecek, Suriye’de 
kanı ve ölümleri durduracak her formülü 
destekleriz, katkı sunarız. Ancak tekrar 
ediyorum: Nihai bir çözüm üretilmelidir, 
aksi takdirde Suriye halkı çok daha büyük 
acılarla karşılaşmak zorunda kalacaktır. 
Buradan bir kez daha Suriyeli kardeşleri-
mize sabır telkin ediyorum. Her durumda, 
Türkiye, Suriye’deki kardeşlerinin ya-
nında olmaya, Suriye’nin huzuru, barışı, 
istikrarı için sesini yükseltmeye, dünya 
kamuoyuna ve vicdanlara seslenmeye de-
vam edecektir.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
İstanbul’daki Siirtlileri bir araya getiren 
bu güzel etkinliğin hayırlı olmasını diliyo-
rum. Siirt Valiliği’mize ve katkı verenlere 
tek tek teşekkür ediyorum. Yeniden kavuş-
mak, yeniden hasret gidermek umuduyla, 
sizleri Allah’a emanet ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli dostlarım, değerli katılımcılar, 
sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
gerçekleştirdiğimiz törenle artık çok daha 
hızlı şekilde yol alacak şehir hastaneleri 
projemizin ülkemize, milletimize, insa-
nımıza hayırlı olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Bugün, bu törenle, 14 ilimizde yapılacak 
15 şehir hastanesi ile, Ankara’da kurulacak 
Halk Sağlığı Kurumu binasının imzalarını 
atıyoruz. Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Ga-
ziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin ve Yozgat 
illerimiz için verdiğimiz sözü tutuyor, bu 
şehirlerimizi çok büyük sağlık kampüsle-
riyle buluşturuyoruz. Evet, bugün burada, 
14 şehir hastanesinin, yani 24 bin 407 has-

İstanbul | 12 Eylül 2013 

Şehir Hastaneleri İmza Töreni
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ta yatağı kapasiteli 79 hastane ve bir Halk 
Sağlığı Kurumu’nun inşasına aynı anda 
start veriyoruz. 

Bu 14 ilimizde kurulacak hastaneler, sade-
ce bu şehirlerimize değil, çevrelerindeki 
diğer şehirlere de hizmet verecekler.  Yani 
14 ilimize şehir hastanesi inşa ediyoruz, 
ancak 24 ilimiz bundan istifade edecekler. 
Kısacası bugün, sağlıkta yeni ve tarihî bir 
dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bugün, işte 
bu törenle, Türkiye’de sağlık hizmeti anla-
yışını değiştiriyor, hastane kavramına artık 
yeni bir boyut kazandırıyoruz.

Değerli dostlarım…

Şehir hastaneleri projesi, esasen bizim 11 
yıllık hayalimizdi… Bu hayali gerçeğe dö-
nüştürmek için attığımız adımlarda, maa-
lesef engellerle, engellemelerle karşılaştık.  
Projenin yasal altyapısını ilk olarak 2005 
yılında oluşturmaya başladık.  2007 yılında 
Bakanlık bünyesinde Kamu Özel Ortaklığı 
Daire Başkanlığı’nı ihdas ederek bu konuy-
la ilgili gerekli bürokratik organizasyonu 
kurduk. 

Mevcut mevzuatın yetersiz kalması üzerine 
bu yılın Mart ayında bu konuyla ilgili müs-
takil bir de kanun çıkardık.  Böylece, daha 
önce Danıştay tarafından verilen yürütme-
yi durdurma kararlarının gerekçelerini de 
ortadan kaldırmış olduk.  Türkiye, hizmet 
üretmenin, proje üretmenin, icraat yapma-
nın sadece imkanlar bakımından değil, zih-
niyet bakımından da, maalesef, fevkalade 
zor olduğu bir ülke.  Ama biz tüm engelleri 
aşa aşa, azmimizden, heyecanımızdan, ka-

rarlılığımızdan hiçbir şey kaybetmeden 
bugüne kadar geldik. 

Türkiye’deki değişim heyecanı, dönüşüm 
heyecanı, hizmet azmi statükoya galip gel-
di.  Kimi alanlarda belki biraz zaman kay-
bettik ama hedeflerimizden asla şaşmadık, 
ülkemize, milletimize hizmet aşkımızı asla 
kaybetmedik.  Türkiye’yi 2023 hedefleri-
mize ulaştırma, dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesinden biri haline getirme konusunda 
kararlıyız.  Gelişmiş ülkelerin vatandaşları 
hangi haklara sahipse, hangi imkanlara sa-
hipse, daha iyisini, daha kalitelisini, daha 
güzelini inşallah biz de kendi halkımıza, 
kendi vatandaşımıza temin ediyoruz ve 
edeceğiz.

Bakın değerli arkadaşlarım… 11 yıl bo-
yunca, Hükümet olarak kaydettiğimiz 
başarıları, milletten gördüğümüz teveccü-
hü, kömüre, makarnaya, bir torba pirince 
bağlayanlar var. Milletten teveccüh göre-
meyenler, milletin takdirine mazhar ola-
mayanlar, milleti tahkir ederek kendilerini 
avutuyorlar. Bunlar, çalışmak yerine, gay-
ret etmek yerine, üretmek yerine, çalışanı, 
üreteni, hizmet götüreni taşlamayı marifet 
zannediyorlar.

Bu millet, oyunu satmayacak kadar, oyu-
nu kömüre, makarnaya, bir torba pirince 
vermeyecek kadar asil bir millettir, onurlu 
bir millettir, şerefli bir millettir. Ama bu 
millet, kendisine hizmet edene, kendisine 
hizmetkar olana da vefa gösterecek kadar 
cömert bir millettir, vefakar bir millettir, 
alicenab bir millettir.
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Kömür diyenlerin, makarna diyenlerin, bu 
ülkenin 11 yıl önceki ulaşım sorunundan 
bahsettiklerini asla duymazsınız. Millete 
tepeden bakanların, 11 yıl öncesine kadar, 
eğitimde, adalette, şehircilikte bu ülkeyi, 
bu milleti nelere mahkum ettiklerini anlat-
tıklarını duymazsınız. Milleti tahkir eden-
lerin, bu milletin 11 yıl öncesine kadar 
sağlıkta neler çektiğini bahsettiklerini hiç 
duymazsınız.

Kömür diyenlerin, makarna diyenlerin, 
hızlı treni, havalimanlarını, uçakları, okul-
ları, hastaneleri, üniversiteleri, barajları, 
demokratikleşme reformlarını hiç ağızla-
rına aldıklarını görmez, göremezsiniz. On-
ların görmesi ya da görmemesi hiçbir şeyi 
değiştirmez. Milletim bizim ne yaptığımızı, 
Türkiye’yi nereden alıp nereye getirdiğimi-
zi görüyor ve bizi de takdir ediyor.

Bakın, bugünün gençleri de, bu ülkede 11 
yıl öncesine kadar nasıl bir manzara vardı, 
neler yaşanıyordu, vatandaş neler çekiyor-
du, bunu görmediler, bunu yaşamadılar. 
Bugünün gençleri, SSK Hastanesi nedir, 
Bağ Kur Hastanesi nedir, Emekli Sandığı 
hastanesi nedir, Üniversite Hastanesi ne-
dir, bunu bilmiyorlar. Bugünün gençleri, 
SSK’lı olmanın, bu ülkede adeta zenci 
olmak anlamına geldiğini, en altta olmak 
anlamına geldiğini, hastane kapılarında, 
eczane kapılarında sürünmek anlamına 
geldiğini bilmiyorlar.

Biz bunları yaşadık, hem de çok acı şekil-
de yaşadık… Hastanın, hastanede insanca 
muamele görmesini bizim neslimiz sadece 
hayallerinde yaşadı. Eczaneden kolayca 

ilaç almayı biz hayallerimizde dahi yaşa-
yamadık. Bırakınız uçak ambulansı, heli-
kopter ambulansı, kar paletli ambulansı… 
Biz, normal ambulansın sadece yabancı 
filmlerde görülebildiği dönemler yaşadık. 
Hastanelerin hastayı daha da hasta yaptığı, 
hastaya başka hastalıklar bulaştırdığı, has-
taların hastanelerde rehin alındığı dönem-
leri yaşadık.

İktidara geldiğimizde, eğitim dedik, adalet 
dedik, emniyet dedik ve bu üçüne bir de 
sağlığı ekledik. Bu ülkenin insanı, hastane 
kapısında, hastanenin içinde, eczanede, 
hatta evinde insanca muamele görecek, in-
sanca sağlık hizmeti alacak dedik ve ham-
dolsun bunu çok büyük oranda başardık.

Şu rakamlara özellikle dikkatlerinizi çeki-
yorum: 11 yıl önce Türkiye’de 6 bin 839 
olan kamu hastanelerimizdeki nitelikli 
yatak sayısı, bugün 43 bine ulaştı. Yani ni-
telikli yatak sayısını 6 kattan fazla artırdık. 
Kamu hastanelerimizin toplam yatak sayı-
sı 107 bin 394’tü. Bunu da şu anda 121 bin 
147’ye çıktı.  Yani, bir yandan mevcutların 
niteliğini yükseltirken, bir yandan da ka-
muya 13 bin 753 yeni yatak kapasitesi ka-
zandırdık. Şehir Hastaneleri Projelerimiz 
ile inşallah buna yaklaşık 45 bin yeni yatak 
daha ilave ediyoruz. 

Biz görevi devraldığımızda Türkiye gene-
linde kamu hastanelerinde sadece 18 MR 
cihazı vardı. Bu sayıyı 17 kat artırdık ve 
305’e yükselttik.  Aynı şekilde bilgisayarlı 
tomografi sayısı 121’den 429’a, ultrason 
cihazı sayısı 495’den 2 bin 517’ye, diyaliz 
cihazı sayısı ise 1.510’dan 4 bin 613’e çık-
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tı. Yine kamuya ait sağlık kuruluşlarında 
2002’de toplam 1.071 olan Diş Ünit sayısı 
bugün 6 bin 842’ye ulaştı. 

Hükümetlerimiz döneminde en büyük 
iyileşme sağlanan alanlardan biri de acil 
sağlık hizmetleri oldu. 2002’de 481 olan 
acil yardım istasyonlarının sayısı bugün 
2 bin 15’e ulaştı. Görevi devraldığımızda 
617 olan ambulans sayısını ise 3 bin 360’a 
yükselttik. Bu ambulanslarda 2002’de 350 
bin vaka taşınırken, 2012 yılı itibariyle bu 
rakam 3 milyon 230 bine yükseldi. Benzer 
gelişmeler sağlık personeli ve yardımcı per-
sonel sayısında da yaşandı.  Sonuç itibariy-
le Türkiye’ye sağlık alanında Cumhuriyet 
tarihinin en köklü dönüşümünü yaşattık.

Sevgili dostlar...

İmkanlarımız, gücümüz arttıkça elbette 
kapasitemiz artıyor, hedeflerimiz büyüyor. 
Bugün imzalanan Kamu-Özel Sektör İşbir-
liğiyle Gerçekleştirilecek Şehir Hastaneleri 
Projeleri, sağlık alanındaki reformlarımı-
zın yeni ve çok önemli bir safhasını oluştu-
ruyor.  İnşallah bu projeleri en kısa sürede 
tamamlayarak, hem vatandaşlarımızı, hem 
sağlık çalışanlarımızı memnun edecek bir 
hizmeti hayata geçirmiş olacağız.

Biraz önce de ifade ettim… Şehir hasta-
neleri bizim en büyük hayalimizdi… Bu 
hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü inşallah 
görecek, her adımda, her kademede bu ya-
tırımların takipçisi olacağız. Önümüzdeki 
hafta Çarşamba günü, programımızda bir 
değişiklik olmazsa, Ankara Bilkent’te ilk şe-

hir hastanemizin de temelini atacak, orada 
inşaata Bismillah diyeceğiz.

İnşallah, bu hastaneler tamamlandığında, 
gerek bulundukları şehirde, gerek yakın 
şehirlerde hastalarımız kampüse girecek, 
konforlu şekilde, huzur veren bir ortamda, 
kaliteli bir hizmet anlayışıyla şifa bularak 
evine dönecek. Projelerimizin şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum.  Projeyi bu aşa-
maya getiren Sağlık Bakanlığımıza, proje 
ortaklarına, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.

Bundan sonraki aşamada görev alacak, 14 
şehrimize 15 şehir hastanesini kazandı-
racak mimar, mühendis, yüklenici firma, 
işçi, herkese kolaylıklar diliyor, başarılar 
temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm sağlık 
çalışanlarımıza da bir kez daha şükranla-
rımızı ifade ediyor, projenin tekrar hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, yurtdışından ka-
tılan kıymetli misafirler, sevgili çocuklar, 
değerli gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. “Okuyan Kızlar Umudumuzdur” 
başlığıyla tertip edilen bu Çalıştay’a başarı-
lar diliyorum. Türkiye’deki tüm kız çocuk-
larının, dünyadaki tüm kız çocuklarının 11 
Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü tebrik 
ediyor; insanlık için hayırlara vesile olması-
nı Rabbim’den niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, Kanada ve Peru ile birlik-
te, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu’na bir karar tasarısı sunmuş, 
11 Ekim’in Dünya Kız Çocukları Günü 
olarak kutlanması için girişimde bulun-
muştuk. Sunduğumuz Karar Tasarısı, 19 
Aralık 2011’de Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. 2012’den itibaren 
de, 11 Ekim tarihi Dünya Kız Çocukları 
Günü olarak kabul edilip kutlanmaya baş-
ladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mızı, Sa-
yın Bakanımızı ve tüm çalışma arkadaşla-
rını, kadın milletvekillerimizi, emeği geçen 
tüm kuruluşları, bu güzel ve anlamlı giri-
şimlerinden dolayı tebrik ediyor, kendileri-
ne teşekkür ediyorum. Dünya Kız Çocukları 
Günü dolayısıyla düzenlenen bu bilimsel 
toplantının da başarılı geçmesini diliyor, 
katkı veren herkese şimdiden şükranlarımı 
sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, sevgili çocuklar, sev-
gili gençler…

Burada, konuşmamın, hemen başında, 
Hazreti Peygamber efendimizin, çok faz-
la bilinmeyen bir Hadis-i Şerif ’ini sizlere 
hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Hazreti 
Peygamber: “Çocuklarınıza eşit davranın… 
Farklı davranacak olursanız, kızlarınızı üs-
tün tutun…” Evet… Hazreti Peygamber, en 
çok da çocukların peygamberiydi. Çocuk-
ların çok sevdiği bir insan, çocukları çok 
seven bir insandı… Erkek çocukları erken 
yaşlarda vefat etmişti. 4 kızın babasıydı.

Ankara | 11 Ekim 2013 

11 Ekim Dünya Kız Çocukları 
Günü ve “Okuyan Kızlar 

Umudumuzdur” Çalıştayı Açılışı
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Birisi, peygamber efendimize, “Ey Allah’ın 
Resulü, siz çocukları öper misiniz? Biz öp-
meyiz” dediğinde, “Allah senin kalbinden 
merhamet duygusunu almışsa, ben ne ya-
pabilirim” demişti… Bir yolculuğa çıkarken, 
biraz daha fazla görebilmek için en son kızı 
Fatıma’yı öper, kızının kokusu üzerinde 
kalsın isterdi. Yolculuklardan döndüğünde, 
ilk önce kızı Fatıma’ya sarılır, onunla hasret 
giderirdi. Hazreti Peygamberin, bundan 14 
asır önce, kız çocuklarına yönelik bir uygu-
lamaya son vermesi, son derece önemlidir, 
son derece anlamlıdır.

14 asır önce, gelen bir ayetle Peygambe-
rimiz yasaklamadan evvel, kız çocukları 
doğduktan sonra diri diri toprağa gömülü-
yor, istenmiyor, maalesef katlediliyorlardı. 
Aradan 14 asır, yaklaşık 1.400 yıl geçmiş 
olmasına rağmen, kız çocuklarına yönelik 
hem bu uygulamanın, hem de bunun ya-
saklanmasının üzerinde özellikle durmak 
zorundayız. Zira kız çocuklarının dışlanma-
sı, ötelenmesi, hor görülmesi, istenmeyip 
toprağa gömülmesi, sadece o günlere ait, 
sadece o topluma ait bir uygulama değildi.

Hazreti Peygamber, bu insanlık dışı uygu-
lamayı kesin bir dille yasaklamış olmasına 
rağmen, 1400 yıl boyunca, bu uygulama, 
farklı renklerde, farklı tonlarda, çok farklı 
usullerde maalesef yaşadı ve yaşatıldı. Biz-
de bu insanlık dışı uygulamaya 1400 yıl 
önce son verilirken, Batı’da, daha 18’inci 
yüzyıla kadar kadınların, altını çizerek söy-
lüyorum, insan olup olmadığı tartışılıyor, 
kadınlar toplumdan dışlanıyor, soyutlanı-
yordu.

Şunu burada açık açık konuşmak du-
rumundayız… Bugün bile, Müslüman 
olduğunu söyleyen, ama bir kız çocuğu 
doğduğu için hayıf lanan, üzülen, ya da 
yeterince sevinmeyen anneler, babalar 
maalesef var. Bugün bile, kız çocuklarını 
erkeklerden ayrı tutan, onları öteleyen, 
horlayan, hatta dışlayan anne babalar var. 
Bugün bile, kız çocuklarını belli imkan-
lardan, fırsatlardan, belli özgürlüklerden 
yeterince yararlandırmayan anne babalar 
var.

Bu sorun, üstelik sadece Doğu’da yaşanan, 
sadece İslam coğrafyasında yaşanan bir 
sorun da değildir. Doğu’da olduğu kadar, 
Batı’da da, hatta en gelişmiş, en demok-
ratik, en özgür ülkelerde de, kızların ve 
kadınların hâlâ o eski adetlerden, o eski 
geleneklerden etkilendiğini, dışlandıkla-
rını, bir meta olarak değerlendirildikleri-
ni ve istismar edildiklerini görüyoruz.

Bir kere burada şu çok net ilkeyi tekraren 
ve altını kalın çizgilerle çizerek hatırlat-
mak istiyorum: Kız çocuklarına ve kadın-
lara yönelik her türlü ayrımcılık, cahiliye 
dönemi âdetidir. Kız çocuklarına ve ka-
dınlara yönelik her türlü ayrımcı yakla-
şım, özellikle de şiddet, cahiliye dönemi 
alışkanlığı olduğu kadar, insanlık dışıdır, 
vicdan dışıdır.

Bizim tarihimizde, bizim medeniyetimiz-
de, bizim köklü aile yapımızda, çocuklar 
arasında, kadın ile erkek arasında ayrım-
cılık yoktur. Kim ki kadına yönelik ay-
rımcılığı, kadına yönelik şiddeti, bir âdet, 
bir gelenek olarak lanse ediyorsa, kim ki 
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kızlara ve kadınlara yönelik insanlık dışı 
muameleyi meşru göstermeye çalışıyor-
sa, o, Cahiliye döneminin temsilcisidir, ca-
hildir, çok açık söylüyorum, insanlıktan 
nasibini alamamıştır.

4 tane kızı olan, kızlarını hayattaki en bü-
yük varlığı olarak gören, kızlarını öpmeye 
doyamayan bir Peygamberin takipçileri, 
kızlarını ve kadınlarını öteleyemez, hor-
layamaz, onları farklı muameleye tabi 
tutamaz. Bizim Peygamberimiz, bizim 
ecdadımız, atalarımız nasıl ki kız çocuk-
larına daha fazla şef kat gösterilmesini 
emrediyorsa, bizim de bugün yapmamız 
gereken, çocuklarımıza şefkat, kız çocuk-
larımıza daha fazla şefkat göstermektir. 
Kız çocuklarıyla erkek çocukları arasında 
tek bir ayrımcılığa müsaade edebiliriz, o 
da pozitif ayrımcılıktır…

Çok şükür, biz de bunu yapıyor, Anayasa-
mızdan yasalarımıza, mevzuattan uygu-
lamalara kadar her alanda, kız çocukla-
rımızı ve kadınlarımızı kayırıyor, onların 
sorunlarına daha fazla eğiliyor, her alan-
da onlara öncelik tanıyoruz. İşte en son, 
2010 yılında Anayasamızı Halkoyuna 
sunduk, 26 maddeyi değiştirdik ve bu 26 
madde arasında, başta çocuklarımız ve 
kadınlar için olmak üzere belli dezavan-
tajlı kesimlere pozitif ayrımcılık yapıl-
masının önünü açtık. Yani, kadınların ve 
kız çocuklarının sorunlarına eğilmekle, 
o sorunları takip etmekle kalmıyor, artık 
geçmişin kayıplarını da telafi etmenin 
mücadelesini veriyoruz.

Değerli kardeşlerim, çok değerli çocuklar, 
sevgili gençler…

Burada sizlere, özellikle de çocuklarımıza, 
şu çok önemli hususu vurgulamak isti-
yorum. Bugün ülke olarak, millet olarak, 
zaman zaman karşı karşıya kaldığımız 
sorunların çözümü, aslında yine bizdedir, 
yine kendimizde, kendi özümüzde, kendi 
tarihimizdedir. Sorunlarımıza, yurtdışın-
dan, ithal kavramlar ve ithal tanımlar üret-
mek zorunda değiliz. Aynı şekilde, çözüm-
leri de ithal kavramlarla, ithal formüllerle 
üretmek zorunda değiliz.

Şunu unutmayın ki bizler, binlerce yıl-
lık tarihi, binlerce yıllık devlet geleneği 
olan, medeniyetler inşa etmiş bir milletin 
fertleriyiz. Biz, millet olarak, ülke olarak, 
takipçi değil, öncü olmak zorundayız. Ta-
kip edenler, hep arkada kalırlar… Kendi 
çözümlerini, kendi formüllerini üretmek 
varken, ithal çözümlere, ithal formüllere 
mahkum kalanlar, hep geriden gider ve 
tembelleşirler. Kendi özlerine, kendi öz 
tarihlerine bakıp, oralardan çözüm ve for-
mül üretmek yerine, taklidi tercih edenler, 
o taklitlerle toplumda doku uyuşmazlığı 
sorunu üretirler.

Hiç kuşkusuz, dünyayı en yakın şekilde 
takip edecek, yeniliklere açık olacak, yeni 
ve küresel sorunlara küresel cevaplar 
arayacağız. Ancak, küreselleşirken, kendi 
özümüze, kendi tarih ve medeniyetimi-
ze yabancılaşmayacak, kendi kendimizi 
inkar etmeyeceğiz. Kız çocuklarımızın, 
ya da hanım kardeşlerimizin sorunlarını 
çözerken, bu alanda dünyadaki gelişme-
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leri takip ettiğimiz kadar, kendi tarih ve 
medeniyetimizi de bir ölçü olarak alacak, 
ecdadımızın izinden gideceğiz.

Bizim sorunlarımızı, dışardan birileri 
gelip çözmeyecek; kendi sorunlarımızı 
kendimiz çözmek zorundayız ve kendi-
miz çözeceğiz. Kız çocuklarımızın, hanım 
kardeşlerimizin sorunlarını da başkaları 
değil, biz çözeceğiz, hatta en başta bu so-
runları, kız çocuklarımız çözecek, hanım 
kardeşlerimiz çözecek. Eğitim, sorunların 
çözümünde ilk adımdır, en gerekli adım-
dır. Kız çocuklarımız ve hanım kardeşle-
rimiz eğitimle ne kadar buluşursa, çözüm 
de o kadar hızlı, o kadar yakın ve o kadar 
sağlıklı olacaktır.

Okumamış, okuyamamış ya da okutulma-
mış her bir kız çocuğu, toplumu için, ülke-
si için, milleti için çok büyük bir kayıptır. 
Okumamış kız çocuğu, sadece ekonomik 
bir kayıp değildir. Eğitim imkanı bulama-
yan bir kız çocuğumuz, bir hanım karde-
şimiz, aynı zamanda istikbalin bir annesi 
olarak, doğacak çocukları için de bir ka-
yıptır, bir dezavantajdır. Nasıl ki bilenle 
bilmeyen bir olmazsa; bilen bir annenin 
çocuğu ile, bilmeyen bir annenin çocuğu 
da aynı olamaz. Kız çocuklarının, hanım 
kardeşlerimizin eğitimini, sadece ekono-
mik şartlara bağlamayı son derece yanlış 
bulduğumu burada ifade etmek istiyorum.

Kız çocuklarını neden okutmalıyız sorusu-
nun cevabı, para kazanmak, ekonomik ba-
ğımsızlık sağlamak, koca karşısında avan-
tajlı duruma geçmek olamaz. Bir toplum, 
sadece zengin olmakla, sadece iyi gelir elde 

etmekle değil; iyi eğitim almış olmakla mü-
reffeh ve kalkınmış olur. Bizim, kadın ya da 
erkek, iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacımız 
var, bizim, kadın ya da erkek, Türkiye’ye 
katma değer sağlayacak insanlara ihtiya-
cımız var; ama aynı zamanda bizim, iyi 
eğitim almış, donanımlı, birikimli, anne 
babalara, vatandaşlara ihtiyacımız var.

Türkiye’de zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarır-
ken, ekonomik gerekçelerden çok, sosyal 
gerekçeleri önemsedik. Türkiye’de, her 
çocuğun, zorunlu olarak 12 yıl eğitim al-
masını, sonrasında eğitime devam etsin ya 
da etmesin, asgari Lise mezunu olarak top-
lumda yerini almasını arzuladık ve bunun 
adımlarını attık. Biz, 12 yıl zorunlu eğitimi 
getirirken, bunu da 4+4+4 olarak kademe-
li bir yapıya kavuştururken, birileri çıktı, 
kız çocuklarının bu yeni sistemle okutul-
mayacağını, eve hapsedileceğini iddia etti.

Oysa bu uygulama tam tersine, kız çocuk-
larımızın okulla buluşmasını teşvik eden, 
okullaşma oranlarını artıran sonuçlar 
doğurdu. 11 yıldır, Hükümet olarak, eğiti-
me verdiğimiz önem kadar, kız çocukları-
mızın okullaşmasına da çok büyük önem 
verdik ve vermeye devam ediyoruz. Şu 
rakamlara özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum: İlköğretimde, 2002 yılında, kız çocuk 
brüt okullaşma oranını yüzde 91’di. Bugün 
bu oran yüzde 102’ye ulaştı.

Ortaöğretimde, 2002’de kız çocukların 
brüt okullaşma oranı yüzde 72 idi, şu 
anda yüzde 94. Yükseköğretimde 2002’de 
oran yüzde 74’tü, şu anda yüzde 87… 2003 
yılında başlattığımız Haydi Kızlar Okula 
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Kampanyasıyla, 350 bin kız çocuğumuzu 
okulla buluşturduk. 2008 yılında başlattı-
ğımız Ana Kız Okuldayız Kampanyasıyla, 
2 milyon 590 bin kızımıza ve hanım karde-
şimize kurs verdik.

Eğitimin önündeki ekonomik imkansızlık 
engelini kaldırdık ve orada da kız çocukla-
rımıza öncelik tanıdık, kız çocuklarımızı 
kayırdık. Şartlı nakit transferi dediğimiz, 
ailelere yapılan eğitim yardımında, ilköğ-
retimde erkek çocuklara 30 lira ödeme 
yaparken, kız çocuklarına 35 lira ödeme ya-
pıyoruz. Ortaöğretimde erkek çocuklara 45 
lira öderken, kız çocuklarına 55 lira ödüyor; 
bu ödemeleri de annelere yapıyoruz.

Kısacası, kız çocuklarımızın okuması, 
okutulması, erkekler kadar, hatta onlardan 
çok daha fazla eğitim imkanına kavuşması 
için, 11 yıldır çok yoğun, çok kapsamlı bir 
mücadele veriyoruz. Hamdolsun, bu eği-
tim mücadelesinde önemli başarı da sağ-
ladık ve sağlıyoruz. İnşallah, 2023 yılına 
kadar, başta eğitim olmak üzere her alanda 
ayrımcılığı ortadan kaldıracak, tüm dün-
yaya örnek teşkil edecek şekilde kız çocuk-
larının eğitim ve istihdam oranlarını rekor 
seviyelere çıkarmış olacağız.

Çok değerli katılımcılar, sevgili çocuklar, 
değerli gençler…

Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili olarak, 
artık bazı hususları açık açık konuşmamız, 
tartışmamız, samimiyet içinde istişare 
etmemiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz, cahiliye 
döneminden bugüne gelen alışkanlıklar, 
yani kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, 

kızların okutulmasının önünde engel 
teşkil etti. Ancak, kızların okula gönde-
rilmesinin önünde, bir başka engel daha 
bulunuyordu.

Maalesef, devlet ile vatandaş arasındaki 
güven bunalımı, en fazla eğitimde, en fazla 
kız çocuklarının eğitiminde kendisini gös-
terdi. On yıllar boyunca, Devlet ile vatan-
daş arasında bir güven sorunu olduğu için; 
vatandaş, devlete ve devletin kurumlarına 
soğuk baktığı, devleti kendisinin çok öte-
sinde, çok üzerinde gördüğü için, kızları-
mız okullardan uzak tutuldu. Vatandaşını 
kucaklayamayan, vatandaşına şefkat gös-
teremeyen, asık suratlı, sert devlet imajı, 
vatandaşı devletten soğuttuğu kadar, kız 
çocuklarımızı da ciddi manada okullardan 
uzaklaştırdı.

Okullarımız, müfredatımız, bazı öğret-
menlerimiz, yerel değerlerle, milletin ve 
toplumun değerleriyle barışamadığı, top-
lumu anlamaya, toplumla empati kurmaya 
çalışmadığı için, okul ayrı yerde durdu, 
vatandaş ayrı bir yerde durdu. On yıllar 
boyunca, devlet ile vatandaş arasında nasıl 
soğukluk oluştuysa, anne baba ile okul 
arasında, öğrenci ile okul arasında da maa-
lesef öyle bir soğukluk oluştu. Bu uzaklığı, 
bu uçurumu körükleyen başka bazı uygu-
lamalar da oldu.

Devlet ve devletin okulları, çocuklarımı-
za, özellikle de kız çocuklarımıza, kendi 
değerlerini unutma, inançlarının gereğini 
çiğneme yönünde maalesef baskı yaptı, 
dayatmalarda bulundu. Bakın, bu ülkede 
kız çocuğunu okula göndermeyen anne ba-
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balar yıllarca eleştirildi. Erkek çocuğunu 
okutan, kız çocuğuna ayrımcılık yapan, kız 
çocuğunu ilkokuldan sonra hemen, Ana-
dolu tabiriyle “kocaya veren” anne babalar 
hep eleştirildi. Ama kız çocuklarını okul 
kapılarından çevirenler görülmedi.

Kız çocuklarını ikna odalarında işken-
ceye tabi tutanlar görülmedi. Üniversite 
kapılarında, kız çocuklarının onurlarını 
zedeleyen uygulamalar görülmedi. Kız 
çocuklarını okutmuyor diye anne babaları 
eleştirenler, üniversite kapılarından kız 
çocuklarını geri çevirdiler, onları evlere 
kapatmak istediler ve kendi özeleştirileri-
ni de yapmadılar.

Bugün artık bu çarpık zihniyet, hamdol-
sun tedavülden kalkmıştır. 14 asır önce, 
kız çocuklarının diri diri toprağa gömül-
mesi nasıl bir cahiliye dönemi alışkanlı-
ğıysa; on yıllar boyunca kız çocuklarını 
kılık kıyafetlerinden dolayı dışlamak, üni-
versite kapılarından geri çevirmek de öyle 
bir cahiliye alışkanlığıydı ve bu alışkanlık 
artık son bulmuştur.

Bu ülke, hepimizin ülkesi… Bu ülke, ne 
kadar erkeklerin ülkesiyse, o kadar da ka-
dınların ülkesidir. Bu ülke, ne kadar başı 
açıkların ülkesiyse, o kadar da başı örtülü 
olanların ülkesidir. 76 milyon, kadın, er-
kek, çocuk, genç, yaşlı, Türk, Kürt, Arap, 
Alevi, Sünni, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz, 
hepimiz bu ülkede birinci sınıfız ve hepi-
miz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz… 
Hiçbir alanda, hiçbir meselede ayrımcılığı 
kabul etmiyoruz.

76 milyonun her bir ferdinin, devlet kar-
şısında eşit olmasını, her imkandan, her 
fırsattan eşit derecede yararlanmasını 
savunuyor, bunu sağlamak için de sami-
mi çaba gösteriyoruz. Bu ülkede artık hiç 
kimse, kız çocuklarının kıyafetine bakıp, 
sen okuyamazsın diyemez. Hiç kimse, 
kadınların kıyafetine bakıp, sen çalışa-
mazsın diyemez. Hiç kimse, insanların 
etnik kökenlerine, dillerine, inançlarına, 
mezheplerine, dünya görüşlerine, yaşam 
tarzlarına bakıp, onları eğitimden, çalış-
maktan, kamu imkanlarını kullanmaktan 
alıkoyamaz, uzaklaştıramaz. Devlet, insan 
için vardır… Bizim milletçe temel ilkemiz, 
insanı yaşat ki devlet yaşasın…. Biz buna 
inandık ve bunu egemen kılmak için mü-
cadele veriyoruz.

Ben burada, bu anlamlı gün ve bu anlam-
lı toplantı vesilesiyle, kız çocuklarımıza 
umutlu olmalarını, özgüven içinde olma-
larını özellikle tavsiye ediyorum. Sizler, 4 
kız babası olan, kızlarını koklamaya doya-
mayan bir peygamberin takipçilerisiniz. 
Sizler, tarihte iz bırakmış, eser bırakmış, 
Hayme Ana’nın, Nilüfer Hatun’un, Halime 
Çavuş’un, Nene Hatun’un torunlarısınız. 
Başınızı öne eğmeyecek, asla vazgeçmeye-
ceksiniz. Eğer siz vazgeçerseniz, eğer siz 
umudunuzu kaybederseniz, bilin ki top-
lum kaybeder, bilin ki gelecek kaybeder.

Hiçbir olumsuzluk umudunuzu, aşkınızı, 
şevkinizi kırmasın. Siz mücadele ettikçe, 
bu ülkede eğitimsizlik azalacak. Siz mü-
cadele ettikçe, bu ülkede şiddet azalacak, 
kadına kalkan eller kırılacak. Siz samimi-
yetle mücadele ettikçe, kararlı davrandık-
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ça, bu ülkede her türlü ayrımcılık inşallah 
tarihe karışacak.

İstikbali şekillendirecek olan, hiç kuşku-
suz sizlersiniz. Üreteceğiniz bilimle, sanat 
eserlerinizle, emeğinizle, alın terinizle, 
ama en çok da yetiştireceğiniz çocuklarla, 
geleceğin Türkiye’sini siz inşa edeceksiniz. 
Bizler de, sizin okumanız, sizin en iyi eği-
timi almanız için, 11 yıl boyunca olduğu 
gibi bundan sonra da çalışmaya, mücade-
leye devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği, 
hiç şüpheniz olmasın, en başta kız çocuk-
larımıza, en başta kız çocuklarımızın saf, 
tertemiz yüreklerindedir.

Size inanıyor, size güveniyor, sizleri görüp 
gelecek adına umutlanıyoruz. 11 Ekim 
Dünya Kız Çocukları Günü tekrar kutlu ol-
sun. Bugünü dünya çocuklarına armağan 
eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
mıza teşekkür ediyorum.

Bu anlamlı Çalıştay’ı tertip edenlere, katkı 
sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. 
Ödül alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyo-
rum. Salı günü idrak edeceğimiz Kurban 
Bayramı’nızı şimdiden kutluyor, ülkemiz 
ve İslam alemi için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Tüm misafirlerimize bir 
kez daha hoş geldiniz diyor, yolumuz, bah-
tımız açık olsun diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.



395

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

Sevgili İstanbullular, çok değerli vatandaş-
larım, sevgili kardeşlerim...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün 
İstanbul’da hizmete aldığımız 758 adet 
yeni İETT Otobüsünün, İstanbul’umuz, İs-
tanbullu kardeşlerimiz için hayırlı olması-
nı diliyorum. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemize, Sayın Başkan ve ekibine, İETT’ye, 

tüm İETT çalışanlarına, bu önemli hizmet-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum.

2011 yılında, İstanbul’da otobüsleri değiş-
tirmeye başladık ve bu kapsamda şu ana 
kadar, bu yeni 758 otobüsle birlikte, 1.395 
otobüsü devreye aldık. İnşallah, Kasım 
ayında 310 otobüsü daha hizmete alacak, 
sayıyı 1.705’e tamamlamış olacağız. 930 

İstanbul | 12 Ekim 2013 

758 Adet Yeni İETT Otobüsünün 
Hizmete Alım Töreni
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milyon lira bedelle İstanbul’a kazandırdı-
ğımız bu otobüslerin tamamı yerli üretim. 
Bu vesileyle, bu otobüsleri üreten firmala-
rımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimi-
zi, işçilerimizi de tebrik ediyorum. Tekrar 
bu yeni otobüslerin İstanbul’a hayırlı 
olmasını diliyor, başta sürücülerimiz ol-
mak üzere, tüm çalışanlara, tüm yolculara 
kazasız, sorunsuz, huzurlu yolculuklar 
diliyorum.

Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim…

Bakınız, biz, 1994 yılında, İstanbul’a Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, 
İstanbul’un nüfusu 9 milyondu… Şu anda 
İstanbul’un nüfusu 14 milyon… 19 yılda 
İstanbul’un nüfusu 5 milyon kişi arttı. 
Nüfus bu kadar hızlı şekilde artarken, 
İstanbul’da araç sayısı da çok ama çok hızlı 
şekilde artıyor. Şu anda, Türkiye genelinde 
17 milyon motorlu araç var; İstanbul’daki 
araç sayısı ise 3 milyon 65 bin adet. Yani, 
Türkiye genelindeki her 6 araçtan 1 tanesi 
İstanbul’da bulunuyor.

İstanbul’da, yılda ortalama 350 bin motorlu 
araç trafiğe giriyor. Yani günde, ortalama 
BİN motorlu araç İstanbul trafiğine katılı-
yor. Nüfustaki ve araç sayısındaki bu çok 
hızlı büyümeye rağmen, İstanbul’da trafiği 
rahatlatmak, İstanbul’da ulaşımı, en hızlı, 
en ucuz, en konforlu şekilde tesis etmek 
için çok büyük yatırımlar yaptık ve yapıyo-
ruz.

Bakın sevgili İstanbullular… İstanbul’da, 
ulaşıma yaptığımız dev yatırımlara değin-
meden önce, burada birkaç hususu özellikle 

vurgulamak istiyorum… Biz, hiç kimsenin 
harcamalarına, hiç kimsenin mülk edinme-
sine elbette karışmayız. Devletin böyle bir 
yetkisi de yoktur, böyle bir sorumluluğu da 
yoktur. Biz genel manzarayı, fotoğrafın ge-
nelini görebildiğimiz için, sadece sizlere bu 
hususta tavsiyede bulunma makamındayız.

Millet olarak, özellikle de İstanbul’un sa-
kinleri olarak, otomobille olan ilişkimizi, 
ulaşım alışkanlıklarımızı mutlaka, ama 
mutlaka gözden geçirmek zorundayız. 
Şunu samimiyetle söylüyorum: Devletin 
Hazinesi, Maliyesi, bu kadar fazla otomobil 
satılmasından, bu kadar fazla akaryakıt 
tüketilmesinden, vergi boyutuyla ziyade-
siyle memnun. Ama biz, vatandaşımızı 
korumak, vatandaşımıza gerekli uyarıları 
yapmak durumundayız.

İthal araçlar nedeniyle, Türkiye’nin çok 
önemli kaynakları maalesef yurtdışına akı-
yor. Özellikle akaryakıt tüketimi nedeniyle, 
Türkiye her yıl yurtdışına çok büyük mik-
tarlarda ödemeler yapıyor, ithalat yapıyor. 
Ulaşımı rahatlatmak için, hem İstanbul’da, 
hem Türkiye genelinde, ulaşım altyapısına 
büyük miktarlarda yatırımlar yapılıyor. Bu, 
işin maddi boyutu… Bunun yanında, trafik-
te artan araç sayısı nedeniyle, saatlerimiz 
trafikte heba oluyor, sinirler yıpranıyor, 
çevre ciddi şekilde kirleniyor.

Modern bir şehir, ulaşımın özel araçlarla 
değil, toplu taşıma araçlarıyla yapıldığı 
şehirdir. Bakıyorsunuz, 1 kilometre, 2 kilo-
metrelik yola, vatandaşımız aracıyla gidi-
yor. Bakıyorsunuz, trafikte her otomobilde 
sadece 1 kişi seyahat ediyor. Bazı hatlarda, 
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otobüsler boş giderken, metro boş giderken, 
birçok toplu taşıma aracı boş giderken, aynı 
güzergahta binlerce aracın, içinde tek bir 
kişiyle yol almaya çalıştığını görüyoruz.

Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Özel-
likle akaryakıt noktasında, maalesef zengin 
bir ülke değiliz, dışardan ithalat yapma ko-
numunda bir ülkeyiz. Bizim, millet olarak, 
özellikle de İstanbullular olarak, ulaşımda 
tasarrufu artık çok daha ciddi şekilde 
gündemimize almamız gerekiyor. Sabah 
işe giderken, akşam işten dönerken, toplu 
taşımaya yönelmek, en azından özel araç-
ları verimli kullanmak konusunda artık 
çok daha hassas olmamız gerekiyor. Eğer 
otomobille ilişkimizi gözden geçirirsek, 
eğer ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirirsek, 
inanın, hem ülke kazanacak, hem İstanbul 
kazanacak, hem çevre, hem de ailelerimiz 
kazanacak.

Bütün bunlara rağmen, biz, gerek Büyük-
şehir Belediyemiz eliyle, gerek Hükümet 
eliyle, ulaşım altyapısına yatırım yapmaya, 
ulaşımı rahatlatmaya, ulaşımı daha ucuz ve 
konforlu hale getirmeye devam edeceğiz. 
1994 yılında başladığımız büyük ulaşım 
yatırımlarını hız kesmeden sürdürecek, bü-
yüyen İstanbul’da trafik sorununu çözmek 
için tüm imkanlarımızı seferber etmeye 
devam edeceğiz.

Son günlerde, İstanbul’da yaşanan trafik 
sıkıntısı arızi bir durumdur, geçici bir du-
rumdur. Kurban Bayramı öncesinde, yük ve 
yolcu trafiğindeki artış, maalesef İstanbul 
trafiğini çok yoğunlaştırdı. Bunun yanında, 
bozulan araçlar, kaza yapan araçlar İstan-

bul trafiğinde son günlerde bir tıkanmaya 
yol açtı.

İnşallah, Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 
Emniyeti’miz arasında, bu noktada tam 
koordinasyon sağlayarak, trafikteki aksa-
maları daha hızlı şekilde çözüme kavuştu-
racağız. Şu anda, bir araç kaza yaptığında, 
Büyükşehir Belediyemiz buna müdahale 
edemiyor. Emniyet’in çekicileri olay yerine 
geç intikal ettiği için de, saatlerce trafik 
kilitlenebiliyor. Koordineli bir çalışmayla, 
Büyükşehirimizin Emniyete katkılarıyla, 
bu sorunu inşallah kısa süre içinde aşaca-
ğız. Ancak bunun nihai çözüm olmadığını 
tekrar hatırlatmak istiyorum…

Bakın, bugün 758 yeni otobüsü hizmete 
alıyoruz. Kasım sonunda bu sayı 1.705’e 
çıkacak. Metro projelerimiz tek tek ta-
mamlanıyor. Yol, köprü, kavşak, viyadük, 
tünel çalışmalarımız tek tek tamamlanıyor. 
Demiryolu, metrobüs çalışmalarımız aynı 
şekilde tamamlanıyor. Biten her projeyle 
birlikte, İstanbul’da özel araçların azalma-
sını, toplu taşımaya ilginin daha da artma-
sını bekliyor, bunu arzu ediyoruz. Şunu da 
burada özellikle belirtmek durumunda-
yım… Toplu taşımadan şikayetler olabilir, 
hatlarda eksiklik, yoğunluk olabilir… Toplu 
taşımaya ilgi arttıkça, inanın, bu sorunlar 
da tek tek ortadan kalkacaktır.

Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim…

2004 yılından bugüne kadar, İstanbul’da, 
karayolu ulaşımına yaklaşık 8 milyar, de-
miryolu ulaşımına 12 milyar, Deniz Yolu 
Ulaşımına yaklaşık 1 Milyar lira yatırım 
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yaptık. Trafik, bakım, onarım gibi yatırım-
ları da eklediğinizde, İstanbul’a 10 yılda 
yaptığımız ulaşım yatırımı 24.5 Milyar 
lirayı buluyor. 274 kavşak çalışmasını 
tamamladık. 400 kilometre yeni karayolu 
inşa ettik.

2004 yılına kadar İstanbul’a 45 kilomet-
re metro kazandırdık; 2013’te uzunluğu 
141 kilometreye ulaştırdık; 2019’da 400 
kilometre, 2023’te 776 kilometre metro 
uzunluğuna sahip olacağız. Bizden önce 
metrosu olmayan bir İstanbul vardı, inşal-
lah, 2019’dan itibaren, dünyanın en uzun 
metro ağına sahip bir şehir olarak, böyle 
bir İstanbul’umuz olacak.

Bunun yanında, İstanbul’da, tarihî ni-
telikte, küresel ölçekte büyük ulaşım 
yatırımlarımız hızla devam ediyor… 
İstanbul’a 3’üncü havalimanının ihalesini 
gerçekleştirdik. 3’üncü Boğaz köprüsünün 
temelini attık, inşaat hızla ilerliyor. İstan-
bul-İzmir otoyolumuz aynı şekilde süratle 
devam ediyor. Hızlı treni artık son aşama-
sına getirdik. Kanalistanbul projemizle, 
İstanbul’da deniz ulaşımını inşallah kök-
ten değiştireceğiz, bununla ilgili hazırlık 
çalışmaları da devam ediyor.

Şimdi geliyorum, İstanbul’daki asıl büyük 
projeye… Sevgili İstanbullular, bundan 
122 yıl önce, 3 Ağustos 1891’de, altında 
Sultan Abdülhamit’in tuğrası olan bir pro-
je ile, Haydarpaşa ile Sirkeci arasına bir 
tüpgeçit inşa edilmesi, trenlerin de bunun 
içinden geçmesi için hazırlıklar başladı. 
Ne yazık ki bu proje hayata geçmedi. Ar-
dından, 17 Haziran 1918’de, yine Osmanlı 

döneminde, Anadolu ve Avrupa yakaları 
arasında bir tünel geçitin yapılması karara 
bağlanır; ne yazık ki, ne o günkü hüküme-
tin, ne o günkü devletin ömrü buna vefa 
etmez, İstanbul işgal edilir ve bu proje de 
rafa kalkar.

İşte, 122 yıllık bu hayali şimdi biz gerçe-
ğe dönüştürdük. Sultan Abdülhamit’ten 
bugüne kadar devam eden bir arzuyu, bir 
hayali, bir projeyi biz artık somut hale ge-
tirdik. Dünyanın en büyük projelerinden 
biri olan Marmaray artık tamamlandı.

Denizin altındaki tüp geçitler içinden, 
İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını 
demiryoluyla birbirine bağladık. Şu anda 
Marmaray’da test sürüşleri yapılıyor. 
İnşallah 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 
Kuruluşu’nun 90’ıncı yıldönümünde, 
Cumhuriyetimizi, bu büyük proje ile bu-
luşturacak, Cumhuriyet heyecanını bu bü-
yük proje ile çoğaltacağız. Bütün İstanbul, 
hatta tüm Türkiye olarak, asrın bu küresel 
projesini çok büyük bir coşkuyla inşallah 
hep birlikte açacağız. İşte Cumhuriyet böy-
le yüceltilir, böyle büyük yatırımlarla, böy-
le büyük projelerle yüceltilir. Cumhuriyet, 
her yeniliğe, her reforma ayak direterek 
değil, Cumhuriyet ruhu, Cumhuriyet ideal-
leri yaşatılarak, korunur, böyle muhafaza 
edilir.

Bakın, bizi son derece haksız biçimde, son 
derece çirkin biçimde, on yıllar boyunca 
Cumhuriyet karşıtı gibi lanse etmek istedi-
ler. Bu zihniyet, Cumhuriyetin ilk dönem-
lerinde ellerine cetvel alıp kafataslarını 
ölçüyordu; aynı zihniyet, şu anda da, kalp-
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lerimizi, zihinlerimizi, niyetlerimizi ölçüp, 
kendince ayrıştırıyor, farklılaştırıyor, 
ötekileştiriyor. Kendisini Cumhuriyet’in 
yegane sahibi gibi görüp, herkese tepeden 
bakıp, herkese parmak sallayan o zihniyete 
soruyorum: Allah aşkına, siz Cumhuriyet’i 
seviyordunuz da, Cumhuriyet için bugüne 
kadar ne yaptınız? Hangi eseriniz var? 
Nerede dikili bir ağacınız var? Nerede üst 
üste koyduğunuz iki taş var?

Cumhuriyetçiyim deyip, halkı kamplara, 
kutuplara ayırdılar. Cumhuriyetçiyim de-
yip, halkı muteber ve muteber olmayan 
diye sınıflara ayırdılar. Cumhuriyetçiyim 
deyip, belli kesimleri dışladılar, belli ke-
simlere zulmettiler, belli kesimlere çok 
ağır acılar, çok ağır bedeller ödettiler. Cum-
huriyetçiyim demekle cumhuriyetçi olun-
maz. Milliyetçiyim diye slogan atmakla 
milliyetçi olunmaz. Eğer cumhur ile cum-
huriyeti, yani millet ile devleti kucaklaştı-
rabiliyorsan, işte o zaman cumhuriyetçi, o 
zaman milliyetçi olursun.

Eğer Cumhuriyet için ortaya bir eser koyu-
yorsan, eğer millete hizmetkarlık yapıyor-
san, işte o zaman Cumhuriyetçi, o zaman 
Milliyetçi olunur. Yasaklarla Cumhuriyet 
yücelmez. Baskılarla, ayrıştırmalarla Cum-
huriyet yücelmez. İnsanlardan özgürlükle-
ri esirgeyerek, insanların en temel hakla-
rını yasaklayarak Cumhuriyet korunmaz. 
Çocuklara her gün slogan attırarak Cum-
huriyet büyümez. Cumhuriyet, inşa edilen 
yollarla, inşa edilen konutlarla, okullarla, 
hastanelerle, barajlarla, köprülerle yücelir.

Cumhuriyet, başı dik, onurlu, huzurlu, 
özgüven içindeki vatandaşlarla yücelir. 
Cumhuriyet, geleceğe güvenle bakan, iyi 
okullarda iyi eğitim gören, ayrımcılığı de-
ğil, birliği, beraberliği, kardeşliği yücelten, 
doğruluğu dürüstlüğü lafzen değil, kalben 
yaşayan nesillerle muhafaza edilir. İşte, 
biz bunu yapıyoruz… Cumhuriyetimizi 
demir prangalardan kurtarıyor, demir 
ağlarla, yol ağlarıyla, asrın projeleriyle, 
huzurla, birlikle, kardeşlikle büyütüyoruz. 
Biz slogan atmıyoruz, biz iş üretiyoruz. 
Kara tahtadan akıllı tahtaya, kara trenden 
hızlı trene, karanlık günlerden AK günlere 
koşuyor, Türkiye’yi her alanda hakettiği 
hedeflerle kucaklaştırıyoruz.

2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümü… İnşallah 2023’e çok 
farklı bir Türkiye olarak gireceğiz. 2023’e, 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri 
olarak, müreffeh, kalkınmış, huzurlu, kar-
deşlik içinde bir Türkiye olarak gireceğiz. 
2023’e, Cumhuriyetimizi çok daha güçlen-
dirmiş olarak gireceğiz.

Her ne yapıyorsak işte bu hedef doğrul-
tusunda yapıyoruz. Ne yapıyorsak, millet 
için, Cumhuriyet için, kardeşlik için ya-
pıyoruz. 76 milyon, el ele, gönül gönüle, 
kader birliği, ideal birliği, hedef birliği 
yapmış şekilde inşallah 2023’e ulaşacağız. 
Tek vatan üstünde, tek bayrak altında, tek 
bir devlet, tek bir millet olarak, tek yürek 
halinde hep birlikte geleceği inşa edeceğiz. 
Bugün İstanbul’a kazandırdığımız 758 oto-
büsün tekrar hayırlı olmasını diliyorum.
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İstanbul  Büyükşehir  Belediyemize, 
İETT’ye, üretici firmalara bir kez daha 
teşekkür ediyorum. İstanbullu kardeşleri-
min, tüm Türkiye’nin, İslam Dünyası’nın 
Ku r b a n  B a y r a m ı n ı  t e b r i k  e d i y o r, 
Rabbim’den bizi nice bayramlara ulaştır-
masını niyaz ediyorum.

Bayramda yoksulları lütfen unutmayın… 
Bayramda, anne babalarınızı, çocuklarını-
zı, sevdiklerinizi, komşularınızı lütfen ih-
mal etmeyin. Maddi yardımlarınız kadar, 
dualarınızda Mısır’ı, Suriye’yi, Somali’yi, 
Myanmar’ı, Filistin’i lütfen ihmal etmeyin. 
Rabbim, kurbanlarınızı, ibadetlerinizi, du-
alarınızı kabul eylesin diyorum.

Bayramınız kutlu mübarek olsun diyor, he-
pinizi Allah’a emanet ediyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum…
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, 
sevgili vatandaşlarım, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 5 
milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon fi-

dan dikimi projesinin ülkemize, milletimize, 
hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Burada, Türkiye’nin en köklü eğitim ku-
rumlarından biri olan Gazi Üniversitesi’nin 
Gölbaşı Kampüsü’nde, ülkemizin tüm 

Ankara | 15 Kasım 2013 

Beş Milyon Üniversite Öğrencisi 
için Beş Milyon Fidan Dikimi 
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üniversitelerine yayılacak olan önemli bir 
“Ağaçlandırma Seferberliği”ni başlatıyoruz. 
Aynı anda 5 üniversitemize; Van Yüzüncü 
Yıl, Gaziantep Hasan Kalyoncu, Kırşehir 
Ahi Evran, Burdur Mehmet Akif ve Balıkesir 
Üniversitelerimize de video konferans yön-
temiyle bağlanarak fidan dikimini birlikte 
gerçekleştiriyoruz.

Bugüne kadar 43 üniversite ile bu amaçla 
protokol imzaladık, diğer üniversitelerle 
imzalamaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki 
tüm yükseköğretim kurumlarıyla anlaşma-
lar sağlayarak, geleceğimiz olan gençlerimizi 
daha fazla yeşille buluşturacak; ağacın, yeşi-
lin, tabii ortamın hakim olduğu mekanlarda 
eğitim görmelerini sağlayacağız. Biz bu 
projeye Temmuz ayında başladık, hayata 
geçirmek için ağaçlandırma sezonunun 
açılışını bekledik. Ağaç dikim sezonu içinde 
de inşallah 5 milyon üniversite öğrencimiz 
adına tam 5 milyon ağaç dikmiş olacağız. Bu 
güzel, bu anlamlı projeyi yürüten Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’mıza, üniversite idareleri-
mize ve emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sevgili kardeşlerim, çok değerli vatandaş-
larım, 

Bugün dünyanın en iyi üniversiteleri, bi-
limsel çalışmalarının yanında mimarisiyle, 
estetiğiyle, kampüslerinin güzelliğiyle de ön 
plana çıkıyor, cazibesini, değerini artırıyor-
lar. Çünkü, gençlerin yetişmesinde, insanın 
yetişmesinde en az dersler kadar, en az eği-
tim kalitesi kadar, okul binalarının, kampüs-
lerinin, çevrenin, estetiğin de önemi vardır. 
Gri binalardan gri düşünceler doğar; özgür, 
renkli, estetik, yeşille bezenmiş bir çevreden 

ise özgür düşünce doğar, nezaketle, zarafetle 
bezenmiş fikirler doğar.

Eğitim bir konsantrasyon işidir, motivas-
yon işidir… Öğrenci başarılı olabilmek için 
zihnen, fiziken dingin olmalı, sakin bir 
ortamda, huzurlu bir ortamda bulunma-
lıdır. Bu yüzden üniversiteleri yaparken 
mümkün olduğunca şehirlerin dışında, 
geniş alanlarda, tabiatla iç içe tasarlamak 
gerekiyor. 

Bakınız, biz, atalarımızdan sadece binalar, 
şanlı bir tarih, zengin bir kültür devralma-
dık; aynı zamanda yüksek bir medeniyetin 
nasıl inşa edileceğini de öğrendik. Bugün, 
Diyarbakır’dan İstanbul’a, Konya’dan 
Bursa’ya, Sivas’tan Edirne’ye kadar hangi 
kadim şehrimize giderseniz gidin, orada, 
tarihî eserlerin hemen yanı başında, avlu 
içlerinde, devasa anıt ağaçlara, yüzlerce 
yıllık çınarlara rastlarsınız. Ecdadımız, 
köklü şehirler kurarken, aynı zamanda 
köklü çınarları da şehirlere nakşetmişler. 
Camilerimizin avlusu akasyalarla, meşe-
lerle, çınarlarla doludur. O dönemin eğitim 
kurumları olan külliyelerin, medreselerin 
avlusu bütünüyle ağaçlarla donatılmıştır.

O günün öğrencileri kuş cıvıltıları eşliğin-
de, çiçek açmış ağaçları izleyerek, çınarla-
rın, ceviz ağaçlarının gölgelerinde serinle-
yerek eğitim alıyorlar, kendilerini geleceğe 
hazırlıyorlardı. İşte o anlayış, tarihe dam-
gasını vuran bir medeniyete kaynaklık etti. 
İşte o anlayış, o günün şartlarında bilim ve 
sanatın merkezi oldu, nice mimarlar, nice 
şairler, nice bilim adamları yetiştirdi.
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Biz de bugün bu anlayışla, bu şuurla üni-
versitelerimizin fiziki altyapısını tasar-
lıyor, kampüsleri ağaçlandırıyor, onları 
yeşille buluşturuyor, gençlerimizin ufuk-
larını açacak, zihinlerini dinlendirecek 
ortamlar oluşturuyoruz. Bir şehir inşa 
ederken, ülkeyi bayındır hale getirirken, 
kalkınmayı gerçekleştirirken sadece bina-
lara, sadece yollara, sadece köprülere ağır-
lık verirseniz, inanın, eksik bir çaba içine 
girersiniz. 

Bizim şehir anlayışımızın temelinde insan 
vardır. Bizim şehir anlayışımızın teme-
linde canlı hayatı vardır. Biz de bugün bu 
anlayışla, bu şuurla hareket ediyor; tarihle 
bugünü, buluşturan şehirler imar ediyor, 
gönüllere sesleniyor, gönülleri kazanmayı 
hedefliyoruz. 

Şehirlerimizi güzelleştirirken, modern 
şehirler inşa ederken insanlarımızın tabii 
hayattan kopmamasına, ağaçtan, yeşilden 
ayrılmamasına özen gösteriyoruz. Biz 
gençliğimize inanıyoruz, biz gençliğimize 
güveniyoruz; gençlerimizin daha müref-
feh bir ülkede yaşamaları için canla, başla 
çalışıyoruz.

Bu uğurda onlardan hiçbir şey esirgemi-
yoruz, esirgemeyeceğiz. Çünkü; gençliğe 
yapılan her türlü yatırım, millete yapılmış-
tır, geleceğimize yapılmıştır. Gençlerimiz 
düşünsün, sorgulasın, araştırsın, bilgi ne-
redeyse bulup onu alabilsin diye her türlü 
imkanı onlara sunuyoruz. 

Bakınız, burada bir hususun altını özel-
likle çizmek arzusundayım… Özellikle 
gençlerimizin, özellikle yaşı 15-25 arasın-

da olan gençlerimizin, bu hususu özellikle 
bilmelerini, bunun üzerinde düşünmeleri-
ni hassaten rica ediyorum. Son 100 yıllık 
süreçte, Türkiye’nin gençliği, hep zor za-
manlar gördü, zor zamanlarda yaşadı, son 
derece meşakkatli günlerden geçti ve çok 
ağır bedeller ödedi.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de, 
Sarıkamış’ta, diğer cephelerde yüz binler-
ce gencimizi kaybettik. Kalan genç nüfu-
sumuzun bir kısmını İstiklal Savaşımızda 
şehit verdik. İkinci Dünya Savaşı yılların-
da, Tek Parti dönemlerinde, gençlerimiz, 
ülkenin tamamıyla birlikte en ağır yoksul-
luğu yaşadılar. 50’li yıllarda gençlerimiz 
sokaklarda kullanıldılar. 60’lı yıllar baskıy-
la geçti. 70’lerde gençler, ellerine verilen 
silahlarla, maalesef birbirlerini katlettiler, 
birbirlerine kıydılar. 80’lerde gençler yine 
ağır baskılara, ağır zulümlere şahit oldular.

Ardından terör olaylarında, faili meçhul-
lerde, işkencelerde, kamplaşma ve kutup-
laştırma girişimlerinde gençlerimiz eziyet 
çektiler. Bunun yanında, gençlerimize, 
dünyanın gelişmiş ülkelerindeki imkanlar 
sunulmadı. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, 
özellikle de demokratik hak ve özgürlükler 
noktasında gençlerimiz gelişmiş ülke stan-
dartlarına kavuşamadı.

İşte, bizim dedelerimiz, bizim babalarımız, 
annelerimiz, bizler, gençliğimizi mahru-
miyet içinde, yokluk, yoksulluk içinde, 
ağır baskıların, şiddetin, kışkırtmaların 
arasında geçirdik. Bizler, gençliğimizi im-
kansızlıklar içinde yaşadık.
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Şu andaki gençler, Allah’a hamdolsun, 
yaklaşık 100 yıldır gençlerin yaşadığı o 
ağır sorunları yaşamıyor, o ağır sorunlara 
maruz kalmıyorlar. Yaklaşık 100 yıldır, ilk 
kez gençlerimiz, çok önemli imkanlara, çok 
önemli fırsatlara, bundan önce hiçbir genç 
neslin görmediği haklara ve standartlara 
kavuşuyorlar.

Şunu bütün samimiyetimle ifade ediyor, 
iddia ediyorum… En az 100 yıllık tarihî 
süreç içinde en talihli genç nesil, işte bu-
günün genç neslidir… Bugünün genç nesli, 
ağabeylerine, ablalarına, anne babalarına, 
dedelerine, ninelerine sorsunlar… Onların 
nasıl bir gençlik, nasıl bir hayat yaşadıkları-
nı öğrensinler ve kendileriyle kıyas etsinler. 
Bakın, üniversite demiyorum, lise, meslek 
lisesi demiyorum, kültür merkezi, stad-
yum, spor salonu demiyorum… Daha yakın 
zamanlara kadar, Türkiye’de ilkokul oku-
mak, ilkokul bulmak bile zordu. Biz 11 yıl 
önce göreve geldiğimizde Türkiye’de 346 
bin derslik vardı… 79 yılda, Osmanlı’dan 
alınanlarla birlikte, Türkiye 346 bin derslik 
sayısına ulaşmıştı.

Biz, sadece 11 yıl içinde, Türkiye genelinde 
188 bin yeni derslik inşa ettik. Dünyada in-
ternet varken, bizim okullarımızda yoktu… 
Göreve geldiğimizde sınırlı sayıda okulda 
internet vardı. Şu anda her okulumuzda 
internet var. Dünyada bilgisayar varken, 
yaygınlaşmışken, bizim okullarımızda 
sınırlı sayıda bilgisayar vardı. Şu anda bıra-
kın bilgisayarı, artık FATİH Projesi’ni, akıllı 
tahtaları, tablet bilgisayarları okullarımızla, 
öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Bugünün genç nesilleri, yeni eğitim öğ-
retim döneminde okullarına gidiyor ve 
ders kitaplarını sıralarının üzerinde hazır 
buluyorlar. Bu, Türkiye’de her zaman olan 
bir uygulama değil, bizim getirdiğimiz bir 
uygulamadır.

2002 yılında iktidarı devraldığımızda 53 
devlet 23 vakıf olmak üzere toplam 76 üni-
versite varken; 2003-2013 yılları arasında 
51’i devlet, 48’i vakıf üniversitesi olmak 
üzere 99 yeni üniversite kurarak üniver-
site sayısını toplam 104 devlet, 71 vakıf 
olmak üzere 175’e ulaştırdık.

Şu anda 81 ilimizin tamamında üniversi-
te var. Üniversite harçlarından on yıllar 
boyunca gençler şikayet ettiler; bunu 
kaldıran biz olduk. İftiharla söylüyorum; 
bugün, okumak isteyen, eğitim görmek 
isteyen bir gencimizin önündeki tüm en-
gelleri kaldırdık, kaldırmaya devam ediyo-
ruz. Bütün imkanlarımızla öğrencilerimizi 
destekliyoruz.

Bakınız, iktidara geldiğimiz 2002 yılında 
bir üniversite öğrencisi 45 lira kredi veya 
burs alıyordu. Şu anda bu rakam 280 lira… 
Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalıyorsa bir de 
200 lira beslenme yardımı yapıyoruz, yani 
bir öğrencimiz devletten aylık 480 lira des-
tek alıyor. Kredi veya burs rakamı yüksek 
lisans öğrencileri için 560 lira, doktora 
öğrencileri için de 840 lira. 

Sadece eğitimde değil; ekonomiden dış 
politikaya, demokrasiden sosyal hayata 
kadar, Türkiye çok büyük bir değişimden 
geçti. Nasıl bir geçmişten geldiğimizi göre-
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meyen gençlerimiz, bugün sahip oldukla-
rını yeterince farkında olmayabilir…

Ancak bu bizim için asla bir mazeret ola-
maz… Geçmişin bugünden kötü olması, 
bugünle yetineceğimiz anlamına gelmez. 
11 yıldır, 76 milyon için, ama en çok da ge-
leceğimiz olan gençler için çalışıyor, onlar 
için üretiyor, onlara daha parlak bir gelecek 
emanet etmenin mücadelesini veriyoruz. 
Bizim yaşadığımız meşakkati gençlerimiz 
yaşamasın diye samimiyetle gayret gösteri-
yoruz. İnşallah, yarının gençleri, bugünün 
gençlerinden çok daha kalkınmış, çok daha 
ileri bir Türkiye’ye sahip olacaklar.

Sevgili kardeşlerim...

Milletimiz değişim istiyor, kabuğunu kır-
mak istiyor; millet olarak, devlet olarak en 
büyükler arasında yer almak istiyor. İnsa-
nımız yıllarca uçmak istedi, ona uçak yok 
dediler; kıtalararası ticaret yapmak istedi, 
döviz yok dediler; bilgisini, birikimini kul-
lanmak istedi, laboratuvar yok, para yok, 
imkan yok dediler. 

Bizler milletimizdeki bu iradeyi gördük, bu 
azmi, bu hedefi gördük ve onların istediği 
gibi bir Türkiye için kolları sıvadık. Şöyle 
Türkiye’ye yukarıdan bakanlar adeta bir 
şantiye görecekler. Ülkemizin neresine 
giderseniz gidin, hangi yöresine, ilçesine, 
beldesine giderseniz gidin, mutlaka özle-
nen bir projenin hayata geçirildiğini göre-
ceksiniz. 

Eski Türkiye’ye ait, milletimize yakışma-
yan ne varsa yenisiyle değiştiriyor, çağın 
en ileri örneklerini insanımızın hizmetine 

sunuyoruz. Yepyeni bir Türkiye inşa edi-
yoruz. İşte savunma sanayine bakın; kendi 
gemimizi, kendi tankımızı, insansız hava 
uçaklarımızı, helikopterimizi, uyduları-
mızı, silahlarımızı yapıyoruz. İşte, asrın 
projesi Marmaray… İşte, Üçüncü Köp-
rü… İşte Yüksek Hızlı Tren Hatları… İşte, 
Anadolu’nun dört bir yanındaki bölünmüş 
yollar… Ulaştırmada Cumhuriyet tarihimi-
zin rekorlarını kırıyor, milletimizi dünya-
nın bir ucundan bir ucuna ulaştırıyoruz. 

Altını çizerek söylüyorum: Bütün bunları 
yaparken, tabiata, tarihe, kültürel mirasa 
dokunmuyoruz. Kalkınırken, tarihimiz-
den ve tarihî mirasımızdan uzaklaşmıyo-
ruz. Büyürken, özümüze, yabancılaşmıyo-
ruz. Yol, köprü, tünel, konut, hastane, okul 
yaparken, tabiatı tahrip etmiyoruz. Çünkü 
biz bu topraklarda misafir değil, ev sahi-
biyiz. Biz sadece bugünü değil, yarınları; 
sadece kendimizi değil, çocuklarımızı, to-
runlarımızı da düşünüyoruz.

Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum: 
Ağaç dikme konusunda, çevre hassasiyeti 
konusunda kimse bizi eleştiremez. Biz 
ağaç dikme konusunda, çevrecilik konu-
sunda Cumhuriyet tarihinin en büyük pro-
jesini yürüttük. Bu topraklara, bu ülkenin 
şimdiye kadar gördüğü en fazla fidanı biz 
diktik. 2008-2012 yılları arasında Cumhu-
riyet tarihimizin en büyük “Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberliği”ni hayata 
geçirdik. Bu çalışmalar neticesinde bu top-
raklara kaç fidan diktik biliyor musunuz? 
Dile kolay, tam 2 milyar 800 milyon fidan 
diktik. Yani, Belçika büyüklüğünde bir ala-
nı ağaçlandırdık. 
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Ben Rizeliyim, ağaç görmemiş, yeşil gör-
memiş bir insan değilim, takdir edersiniz 
ki, Rize’deki gibi yeşil, Rize’deki kadar 
ağaç varlığı Türkiye’de çok az yerde bulu-
nur. Ben İstanbul’da Belediye başkanlığı 
yapmışım… Erguvanların renk kattığı, boy 
boy çınarların süslediği bir şehrin içinde 
büyümüşüm…

Hatırlayın o yılları, Türkiye’nin gündemini 
İSKİ’nin oluşturduğu günleri… İstanbullu 
susuzluktan kıvranıyordu, içecek su bu-
lamıyordu. Bırakın ağaç dikmeyi, dikili 
olan ağaçlar bile susuzluktan kuruma 
noktasına gelmişti. Biz belediye başkanı ol-
duktan sonra ne yaptık; İSKİ’nin 3 milyon 
müşterisi için 3 milyon ağaç diktik. “Ağaç 
ve Peyzaj A.Ş.”yi kurduk. Kadıköy’den 
Tuzla’ya, Eminönü’nden Büyükçekmece’ye 
kadar bütün caddeleri, yol kenarlarını, 
sokakları ağaçlandırdık. Kokudan yanına 
yaklaşılmayan, canlıların yaşayamadığı 
Haliç, bugün yemyeşil, tertemiz, adeta şiir 
gibi bir Haliç oldu.

İşte rakamlar ortada… 11 yılda 3 milyon 
691 bin hektar alanda 2 milyar 800 milyon 
fidan diktik deyince birileri hemen hesaba 
kitaba girişiyor… Bu rakamın Türkiye’nin 
yüzölçümüyle orantılı olmadığını söylü-
yorlar. Hem matematik bilmiyorlar, hem 
hesap yapamıyorlar, hem de bizi hata yap-
makla suçluyorlar. 

Şu konuyu dikkatlerinize sunmak isti-
yorum: Biz sadece ormanlara, ormanlık 
alanlara ağaç dikmekle yetinmiyoruz, sa-
dece orman varlığımızı ormanları zengin-
leştirmekle kalmıyoruz. İnsanın yaşadığı, 
nefes aldığı her yeri ağaçlandırıyoruz… 

Okullara, sağlık kuruluşlarına, kışlalara 
bile ağaçlandırma yapıyoruz.

Dünyada orman varlığı yıldan yıla aza-
lırken, Türkiye’de tam tersi bir durum 
yaşanıyor, orman varlığı gittikçe artıyor. 
2002 yılında 20 milyon 800 bin hektar 
olan orman varlığımız vardı, 2012 yılında 
21 milyon 700 bin hektara çıktı. Türkiye 
olarak hedefimiz belli; Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında yani 2023 yılında toprak-
larımızın yüzde 30’unu orman sahasına 
dönüştürmek. 

Ormanları şehirlere, şehirlerin çevrelerine 
hatta uygun alan varsa şehrin içine kadar 
getirdik. Bugüne kadar tam 125 adet şehir 
ormanı kurduk. 2003 yılında 33 olan millî 
parklarımızı 40’a, 17 olan tabiat parklarımı-
zı 193’e çıkardık. 

Bu gayretlerimizi, bu çabalarımızı bun-
dan sonra artırarak devam ettireceğiz. 
Türkiye’yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
turizme kadar her sahada cazip kıldığımız 
gibi, millî parklar, ormanlar, şehir orman-
ları açısından da cazibe merkezi haline 
getireceğiz. Bugün Gazi Üniversitesi’nde 
başlattığımız “5 milyon öğrenciye 5 milyon 
ağaç” kampanyasını tüm üniversitelerimize 
de yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin çok 
daha sağlıklı, çok daha huzurlu, çok daha 
yeşil bir ortamda eğitim görmelerini sağla-
yacağız. 

Ben, bir kez daha, başlattığımız bu projenin 
hayırlı olmasını diliyorum. Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı’mıza, Sayın Bakan ve ekibine, 
Üniversite Rektör ve yönetimlerine, öğren-
cilerimize, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.
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Çok değerli öğretmen kardeşlerim, eği-
tim camiamızın çok değerli mensupları, 
sevgili Trabzonlular, hanımefendiler, be-
yefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; bugün milletçe hep birlikte kut-
ladığımız Öğretmenler Günü’nün, tüm 
öğretmenlerimize, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü vesilesiyle, ülkemizdeki 

tüm öğretmenlerimize yürekten şükran 
ve minnet duygularımızı ifade ediyorum.

Başta görevi başında şehit olmuş öğret-
menlerimiz, afetlerde, kazalarda yitir-
diğimiz öğretmenlerimiz olmak üzere, 
hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi 
rahmetle, minnetle yad ediyorum. Uzun 
yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük 
bir hassasiyetle, büyük bir fedakarlıkla 
yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğ-
retmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı, uzun 

Trabzon | 24 Kasım 2013 

24 Kasım Öğretmenler Günü
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ömürler niyaz ediyor, onlara da ayrıca mil-
letçe şükranlarımızı iletiyorum.

Değerli öğretmenlerimiz, sevgili Trabzon-
lular...

Her yıl 24 Kasım’da Ankara’da, Başbakan-
lık çalışma ofisimizde öğretmenlerimizi 
kabul ediyor, hem öğretmenler gününü 
tebrik ediyor, hem de istişarelerde bulu-
nuyorduk. Bu yıl, 24 Kasım’da Trabzon’da 
olduğumuz için, öğretmenlerimizle Anka-
ra’daki geleneksel buluşmayı 1 gün erte-
ledik; yarın inşallah yine onlarla birlikte 
olacağız.

Ancak, hem Trabzon’daki öğretmenleri-
mizle buluşmak, hem Trabzonlu öğret-
menlerimizin şahsında bu önemli günü 
kutlamak için, programımızda değişiklik 
yaparak burada bir araya geldik. Bu vesi-
leyle, Trabzon’daki tüm öğretmenlerimi-
zin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu 
olsun diyorum.

Bir Rizeli olarak, Karadeniz Bölgesi’nde 
öğretmenliğin ne kadar meşakkatli bir 
vazife olduğunu çok iyi biliyorum. Öğret-
menlik elbette zor bir meslek, sabır iste-
yen, tahammül isteyen, en önemlisi de aşk 
ve sevda isteyen bir meslek. Ancak, bu sab-
rın, bu tahammülün, bu aşk ve sevdanın, 
ülkemizin belli bazı bölgelerinde çok daha 
yüksek derecede olması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu’da vazife yapan öğ-
retmenlerimiz, Karadeniz’de, özellikle de 
Doğu Karadeniz’de öğretmenlik yapan 
kardeşlerimiz, bütün zorluklara göğüs ge-

riyor, vazifelerini gerçekten çok iyi şekilde 
yapıyorlar. Sarp dağların arasındaki köy, 
belde ve ilçelerimizde; hizmet götürme-
nin, alt yapı yatırımı yapmanın güç olduğu 
yerleşim birimlerimizde, öğretmenlerimiz 
hem büyük fedakarlık, hem de büyük ba-
şarı sergiliyorlar.

Burada şunu tüm samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum… Karadeniz Bölgesi, 
okumaya, eğitime en fazla önem veren 
bölgelerimiz arasında yer alıyor. Karade-
niz Bölgesi’nde on yıllar boyunca eğitim 
alt yapısı çok zayıf  olmasına rağmen, 
çocuklarımız her zorluğa katlanarak, ilko-
kulu, ortaokulu, Liseyi bitirdiler ve gerek 
Trabzon’da, gerek Türkiye’nin diğer ille-
rinde üniversite okudular.

Karadeniz’in bu başarısında, Karadeniz’de 
vazife yapan öğretmenlerimizin çok ama 
çok büyük etkisi bulunuyor. Öğretmenle-
rimiz, çocuklara eğitim verdikleri kadar, 
onları motive ettiler, onları yüreklendir-
diler, meşakkatlere tahammül noktasında 
çocuklara örnek teşkil ettiler. Düşünün ki 
Tonya’nın, Maçka’nın, Çaykara’nın köyle-
rinde, çocuklar, belki köyün dışında, belki 
ilçenin dışında, uzaklardan gelmiş birisi 
olarak ilk kez öğretmenleri gördüler.

Çoğu öğrenci, dünyanın zannettiklerin-
den daha büyük olduğunu, öğretmenleri 
sayesinde anladılar. Birçok öğrenci, öğret-
menleri sayesinde, ülkeye, millete hizmet 
etmeyi, fedakarlığı, sabrı, tahammülü öğ-
rendiler, büyüyünce öğretmen olmak iste-
diler. Karadenizli birçok çocuk, öğretmen-
lerinin izinden yürüyerek, öğretmenlerin 
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açtığı yoldan ilerleyerek, Türkiye’nin eko-
nomisine, siyasetine, idaresine, sanatına, 
sosyal hayatına katkı sağlar hale geldiler.

Karadeniz’de öğretmen, sadece öğreten de-
ğildir. Karadeniz’de öğretmen, öğrettikleri 
kadar, örnek alınacak, izinden gidilecek, 
tuttuğu ışıkta yürünecek bir rol modeldir. 
Elbette, Türkiye’nin 81 vilayetinde, 7 coğ-
rafi bölgesinde görev yapan öğretmenlere 
karşı ayrımsız minnettarlık içindeyiz: 
ancak, Karadeniz’de, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da, diğer bölgelerimizin zor coğ-
rafyalarında öğretmenlik yapanları ayrıca 
tebrik ediyor, onlara ayrıca şükranlarımızı 
ifade ediyorum.

Değerli öğretmen arkadaşlarım…

Şunu çok iyi biliyoruz ki, öğretmenlik, 
sadece para, sadece maaş karşılığında 
yapılabilecek bir vazife asla değildir. Nice 
işler vardır: Kişi maaşını alır, ücretini alır, 
onun karşılığını yapar ve sorumluluktan 
kurtulur. Ama öğretmen, sınırları son 
derece geniş bir yetkiye, ağırlığı çok fazla 
bir mesuliyete sahiptir. Öğretmen, adeta 
ailenin bir ferdidir.

Anne ve babalar nasıl ki ebeveyn vazife-
lerini karşılık beklemeden yapıyorlarsa, 
öğretmenler de hep böyle bir şuurla va-
zifelerini yapmışlardır. Toplumda ve her 
birimizin hayatında bu kadar müstesna 
yere sahip olan öğretmenlerimize hakları-
nı teslim etmek, her iktidar için, her siya-
setçi ve idareci için en öncelikle vazifeler 
arasındadır.

Öğretmen istemeden, öğretmen, ihtiyacını 
dile getirmeden, onun ihtiyaçlarını, istek 
ve taleplerini hissetmek, anlamak, onları 
yerine getirmek, her yönetici için bir ideal 
olmak zorundadır. Hiç kuşkusuz, henüz 
ideali yakalamış durumda değiliz, böyle 
bir iddiamız yok; ama çok önemli mesafe 
katettiğimizi burada özellikle vurgulamak 
durumundayım.

Türkiye büyüdükçe, Türkiye’nin şartları ve 
imkanları çoğaldıkça, bunu, en önce öğret-
menlerimize, en önce eğitime yansıtmak 
11 yıl boyunca şiarımız oldu. Eğitim, par-
timizin de, hükümetimizin de politikaları 
arasında istisnasız her dönemde ilk sırada 
yer aldı. Bakınız; şu rakama özellikle dik-
katlerinizi çekiyorum: 2002’de, bütçeden 
eğitime ayrılan pay 7.5 milyar lira iken, 
bunu 2013 yılında 47.5 milyar liraya çıkar-
dık. Yani, eğitime ayrılan bütçeyi, 11 yılda 
yüzde 537 oranında artırdık.

Osmanlı döneminden kalanlar, artı Cum-
huriyet döneminde yapılanlarla, 11 yıl 
önce Türkiye’deki derslik sayısı 346 bin 
660’tı… Yani 79 yıl ve Osmanlı döneminin 
toplamı 346 bin 660… Şu son 11 yılda biz 
buna ne kadar derslik ekledik biliyor mu-
sunuz? 205 bin 36 derslik… 11 yıl önce var 
olan toplam derslik sayısının yarısından 
fazlası kadarını biz 11 yıl içinde açtık ve 
eğitime teslim ettik.

Eğitimin alt yapısını bu kadar büyütürken, 
elbette eğitimin vazgeçilmez unsuru öğret-
menlerimizi ihmal etmedik. 11 yılda, yine 
Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kay-
dettik ve 400 bin yeni öğretmen ataması 
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gerçekleştirdik. Şimdi, Şubat ayında yeni 
bir atama yapacak, buna 10 bin öğretmen 
daha ekleyeceğiz.

Çok eksiğimiz var, çok öğretmen ihtiyacı-
mız var… Bütçemiz izin verdikçe, imkan-
larımız arttıkça, şartları da zorlayarak, 
inşallah açığı kapatmaya devam edeceğiz. 
400 bin öğretmenin atamasını yaparken, 
ücretleri de ciddi oranlarda artırdık. Gö-
reve yeni başlayan bir öğretmenimizin 
maaşı, 2002 yılında 470 lira iken, Temmuz 
2013 itibarıyla yüzde 303 artışla 1894 lira-
ya yükseldi. 2002 yılında aynı öğretmenin 
haftada 15 saatten ayda aldığı toplam ek 
ders ücreti 165 lira iken, Temmuz 2013 
itibarıyla yüzde 229 artışla bu da 543 liraya 
yükseldi. Göreve yeni başlayan bir öğretme-
nin, 2002 yılında ek ders ücreti ile birlikte 
toplam maaşı 635 lira iken, Temmuz 2013 
itibarıyla bu rakam 2 bin 437 lira oldu.

Bu arada, Hazırlık ödeneğini de artırdık. 
2002-2003 eğitim öğretim yılında bir öğ-
retmenin eğitim öğretim hazırlık ödeneği 
175 lira iken, 2013-2014 eğitim öğretim yı-
lında yüzde 323 artışla bunu da 740 liraya 
yükselttik. Öğretmenlerimizi, dünyanın en 
iyi, en donanımlı, en huzurlu öğretmenleri 
yapmak için, ne gerekiyorsa yapmaya de-
vam edeceğiz.

Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde, 
inşallah, Büyük Türkiye’nin mimarları 
olan öğretmenlerimizi de korumayı, gö-
zetmeyi sürdüreceğiz. Burada şu hususu 
özellikle ifade etmek istiyorum… Türkiye 
büyüdükçe, ekonomi büyüdükçe, nüfus 
arttıkça, kaçınılmaz olarak eğitim siste-

minin de kendisini yenilemesi gerekiyor. 
Bir yandan, geçmişten bugüne ulaşan 
sorunlar var… Diğer yandan, büyüyen bir 
Türkiye’nin, değişen bir Türkiye’nin ihti-
yaçları var.

Biz, hem geçmişin sorunlarını çözmek, 
hem de eğitimi yeni şartlara uyum sağlar 
hale getirmekle mükellefiz. Eğitimde re-
form süreçlerinin kolay olmadığını sizler 
de çok iyi biliyorsunuz… Bakın, dikkatinizi 
çekiyorum, en gelişmiş, en kalkınmış ül-
kelerde dahi, eğitime ve sosyal güvenliğe 
dair ciddi sorunlar bulunuyor. Çoğu ülkede 
yöneticiler, eğitim ve sosyal güvenlik konu-
sunda reform yapamıyor, reform yapacak 
cesareti bulamıyorlar.

Toplumla doğrudan ilgili bu alanlarda 
reform yapmak, cesaret kadar kararlılık 
da istiyor. Biz, sağlık ve sosyal güvenlikte, 
dünyanın takdirini toplayan, hatta gelişmiş 
ülkelerin hayranlıkla izlediği reformlar 
yaptık. Benzeri reformları 11 yıl boyunca 
eğitimde de yaptık. Eğitimde fırsat eşitliği, 
üzerinde en ciddi ve en hassas şekilde dur-
duğumuz konular arasında yer alıyor.

Erkek okuduğu kadar, kız da okusun istiyo-
ruz… Zengin kadar fakir de en kaliteli eği-
tim imkanına kavuşsun istiyoruz. Batı’daki 
okuduğu kadar, Kuzey’deki, Doğu’daki de 
okusun istiyoruz. Büyükşehir’deki imkan-
ların, en ücra köylere kadar ulaşmasını 
istiyoruz. Eğitim imkanlarından, eğitimin 
içeriğine kadar her alanda, eşitliğin, öz-
gürlüğün ve demokrasinin eğitime hakim 
olması en büyük arzumuz.
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11 yıl boyunca, eğitimin kalitesini artır-
mak, eğitimi yaygınlaştırmak, fırsat eşit-
liğini sağlamak için kararlı bir mücadele 
veriyoruz. Bu noktada çok önemli adımlar 
attık, reformlar yaptık ve sonuçlarını da 
aldık ve alıyoruz. Ancak, bu alanda daha 
fazlasının yapılması gerektiğini de biliyo-
ruz… Büyük Türkiye’yi, biz böyle bir eğitim 
sistemiyle inşa edemeyiz. 2023 hedeflerine, 
mevcut sistemin aksaklıklarını muhafaza 
ederek ulaşamayız.

Çocukların, anaokulundan başlayarak, ade-
ta bir yarış atına dönüştürüldüğü, üniversi-
te bitinceye kadar hayattan koptukları bir 
sistem, sağlıklı bir sistem değildir. Çocukla-
rımız oyun oynayamıyor, sohbet edemiyor, 
spor yapamıyor, sanata vakit ayıramıyor… 
Çocuklarımız, üniversite bitene kadar adeta 
hayatı ıskalıyor, hayatı es geçiyorlar. Çocuk-
luğunu, gençliğini sağlıklı yaşayamayan bir 
toplum, huzurlu bir toplum olamaz.

Bizim artık bunu aşmamız, bu sorunu 
geride bırakmamız gerekiyor. Eğitim bir 
süreçtir… Eğitimle ilgili her reform da sü-
reç içinde gerçekleşir. Bıçakla keser gibi, 
ben yaptım, oldu mantığıyla gerçekleşen 
reform, eğitime fayda değil, zarar getirir. 
İşte, biz de eğitime ilişkin her reformu, her 
kararı, uzun uzadıya istişare ediyor, belli 
bir süreç içinde, belli bir takvim içerisinde 
gerçekleştiriyoruz. Kalkınma planlarında, 
Millî Eğitim Şuralarında görüşülen, analiz 
edilen, değerlendirilen konuları gündeme 
taşıyor, belli bir süreç içinde, belli hedefler 
doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz.

Eğitimde olduğu kadar, eğitim reformla-
rında da en öncelikli dikkate alacağımız 

kesim, öğretmenlerimizdir. Reform süreç-
lerini öğretmenlerimizle birlikte götüre-
ceğiz. Öğretmenin dışlandığı, özellikle de, 
anaokuluyla birlikte 13 yıl insana sabırla 
emek veren öğretmenin horlandığı sistem-
ler, sağlıklı sistemler olamazlar.

Hepimizin hayatında odak noktası olan 
öğretmenlerimizi, yeniden merkeze taşıya-
cağız. 9 ayda, öğrenciye test çözme tekniği 
öğreten öğretmen kadar, 13 yıl boyunca 
öğrenciyi adeta bir elmas gibi sabırla iş-
leyen öğretmenimize de vefa borcumuzu 
ödeyeceğiz.

Öğretmenlerimiz bizlere destek verirse, 
inanın, bu reform süreçleri daha sağlıklı iş-
leyecek, daha hızlı işleyecek, hedefler daha 
kısa sürede yakalanacaktır. Türkiye’de 
güzel şeyler oluyor… 11 yıl önce bir kar 
tanesi olarak başlayan reformlar, şu anda 
bir kartopu olarak ilerliyor ve ilerledikçe 
büyüyor, güzelleşiyor.

Dünün sorunları bugün artık çözüm yo-
lunda, inşallah, bugünün sorunları da 
yarın var olmayacak. Ben bu düşünceler-
le sözlerime son verirken, bir kez daha, 
Trabzon’daki öğretmenlerimizin şahsın-
da, Türkiye genelindeki tüm öğretmenle-
rimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutluyorum.

Emeğiniz, sabrınız, fedakarlığınız için, 
milletim adına sizlere şükranlarımı ifade 
ediyorum. Her birinize tek tek başarılar 
diliyor, öğrencilerinize selamlarımı götür-
menizi rica ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli İstanbullu kardeşlerim, Beyoğ-
lu’ndaki, Okmeydanı’ndaki sevgili hem-
şehrilerim, çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu 
tarihî günde, Okmeydanı için bu tarihî dö-
nüm noktasında, sevincinizi, coşkunuzu, 
heyecanınızı sizlerle paylaşmanın büyük 
memnuniyetini yaşıyorum. 

Evet… Okmeydanı’nda, tam 68 yıldır süren 
bekleyiş artık son buluyor. Okmeydanı’nda, 

birkaç nesildir tapularını bekleyen kardeş-
lerimiz, artık tapularına kavuşuyor. Bugün 
burada, hazırlığı tamamlanan 176 tapuyu 
hak sahiplerine teslim ediyoruz. 700 hak 
sahibi tapu işlemleriyle ilgili belgelerini 
hazırladılar, onların da tapu işlemleri de-
vam ediyor. İnşallah, Okmeydanı’ndaki 
tüm hak sahibi kardeşlerimizi, 68 yıldır, 
dedelerinin, babalarının, kendilerinin öz-
lemi olan tapularla buluşturacağız. 

İstanbul | 1 Şubat 2014 

Okmeydanı Tapu Dağıtım Töreni
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Bu arada, Okmeydanı’ndaki kentsel dö-
nüşümü de, sizlerin desteğiyle, katkısıyla, 
sizlerin hayır duasıyla tamamlayacak, 
Okmeydanı’nı hem çirkin görüntüden, 
hem sağlıksız yaşamdan tamamen kur-
tarmış olacağız. Okmeydanı’nın tarihî 
dokusunu muhafaza ediyoruz. Çarpık 
kentleşmenin esiri olan Okmeydanı’nı, 
parklarıyla, bahçeleriyle, yeşil alanlarıyla, 
ortak sosyal, sportif alanlarıyla, otopark-
larıyla İstanbul’un en nezih semtlerinden 
biri haline getiriyoruz. Okmeydanı’ndaki 
bu büyük değişim ve dönüşüm, sizlere, 
Beyoğlu’na, İstanbul’a hayırlı olsun diyo-
rum. İstanbul Büyükşehir Belediyemize, 
meselenin çözümünde gösterdikleri 
gayretler için teşekkür ediyorum. Beyoğ-
lu Belediyemize, Belediye Başkanımız 
ve ekibine, meseleyi samimi ve kararlı 
şekilde takip ettikleri için, çözüme ka-
vuşturdukları için, kentsel dönüşümün 
adımlarını attıkları için özellikle teşekkür 
ediyorum. Elbette, Beyoğlulu hemşerile-
rime, Okmeydanı’nda yaşayan kardeşleri-
me, bu mücadeleyi azimle sürdürdükleri 
ve neticeye ulaştırdıkları için, kentsel 
dönüşüme verdikleri destek için ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Okmeydanı’nda yaşayan vatandaşlarımız, 
yüzde 95 oranında kentsel dönüşüme 
onay veriyorlar, destek veriyorlar. Bu des-
teğin 30 Mart’ta sandıklara yansıyacağın-
dan hiç şüphe duymuyorum… İnşallah, 
30 Mart’tan sonra da, Beyoğlu’nda değerli 
kardeşim Ahmet Misbah Demircan’la, 
Büyükşehir’de değerli kardeşim Kadir 
Topbaş’la, durmak yok, hizmete devam 
diyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, çok değerli İstanbul-
lular… 

Geçtiğimiz hafta sonu, Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda, Türkiye’nin en büyük kapalı 
alanında, İstanbul’umuza hizmet üretecek 
39 ilçe adayımızı açıkladık ve kamuoyu-
na tanıttık. Ben orada da ifade ettim… 
İstanbul’a hizmet, İstanbullulara hizmet, 
o hizmetkar için şereftir, onurdur, çok bü-
yük bir gururdur. Zira İstanbul, diğer 80 
vilayetin özüdür, özetidir. İstanbul, dünya 
şehirlerinin adeta kıskandıkları, gıptayla 
baktıkları, hürmet ettikleri bir şehirdir; 
İstanbul, şehirlerin annesi bir şehirdir. 
İstanbul’a hizmet etmek, ancak ve ancak 
İstanbul’un ruhunu, özünü, manasını id-
rak etmekle mümkün olur. İstanbul’a hiz-
met etmek, Fethi, Fatih’i, Osmanlı ruhunu, 
Kurtuluş ve Kuruluş ruhunu özümsemek-
le mümkün olur. İstanbul’a hizmet etmek, 
İstanbul’un tarihî manasını anlamak 
kadar, İstanbul’un bugününü anlamak, 
geleceğini de tahayyül etmekle mümkün 
olur. Herkes, İstanbul’a hizmetkar olamaz, 
herkes bu bahtiyarlığa erişemez. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Burada 
hem siz sevgili İstanbullulara, hem de aziz 
milletime bazı önemli konuları çok açık, 
çok net biçimde aktarmak istiyorum… 
İstanbul’u da içine katarak, Türkiye’de 
nasıl bir oyun oynanmak, nasıl bir dar-
be gerçekleştirilmek istendiğini burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 17 Aralık 
operasyonuna, biz “darbe” dediğimizde, 
birileri bunun ciddiyetini anlayamıyor, 
kavrayamıyor. Ama üzerinden vakit geç-
tikçe, planlar deşifre oldukça, tuzaklar 
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ortaya çıktıkça, meselenin ciddiyeti de net 
bir şekilde görünüyor. Şimdi biz artık şunu 
çok açık, çok bariz şekilde görüyoruz… Bir 
yerlerde gizli-kapaklı toplantılar yapılmış, 
bir yerlerde planlar yapılmış, projeler ha-
zırlanmış, tuzaklar kurulmuş ve 17 Aralık 
tarihinde de düğmeye basılmış. Nedir bu 
planlar? Öncelikle, Hükümete karşı bir 
yargı müdahalesi yapılacak, yargı eliyle 
Hükümet yıpratılacak. Ardından, mil-
letvekilleri istifa ettirilecek. İşte bu kirli 
planlar bugünlerde ortaya çıktı ve çıkıyor. 
Milletin oyuyla, AK Parti çatısı altında 
görev alanlar, meğer bir yerlerden gelen 
emir ve talimatla istifa ettirilmişler. Meğer, 
AK Parti’ye de bazı tuzluklar sızmış… Sen, 
geleceksin, AK Parti’den milletvekili adayı 
olacaksın. Sonra seçime girecek, milletten 
yetki alacaksın. Milletin vekili olacaksın. 
Ama sonra, biri sana emir verecek, talimat 
verecek, sen de milletin emanetine ihanet 
edecek, partinden istifa edeceksin. 

Evet… Bu yapılan, düpedüz ihanettir. Bu 
yapılan, AK Parti’ye ihanettir. Bu yapılan, 
emanete ihanettir. Bu yapılan, en çok da 
millete ihanettir, milletin oyuna ihanettir, 
milletin mührüne ihanettir. Millet, her bir 
vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, 
kendisini temsil etsin diye gönderiyor. Bir 
milletvekilinin emir ve talimat alacağı ye-
gane merci, millettir. Milletten değil, başka 
yerlerden, çete reislerinden, faiz lobile-
rinden, vaiz lobilerinden emir ve talimat 
alanlar, apaçık bir ihanetin içindedir. Biz 
bunu geçmişte de yaşadık… Bazı vekiller, 
milletten yetki aldılar, sonra gidip başka 
odakların kölesi oldular. Milletten yetki 
aldılar, başka odakların emir ve talimat-

larına göre hareket ettiler. Tarih onları 
hatırlamıyor. Millet onlara zaten şamarını 
vurdu. Bugün de, milletten değil, Türkiye 
düşmanlarından, ihanet şebekelerinden 
emir ve talimat alanlara aziz milletim ge-
reken cevabı verecek. 

Bitmedi… Bunların hedefi, sadece istifa 
etmek, sadece bölücülük yapmak değil… 
Bunlar, işte gördünüz, Nisan ayından 
sonra, Hükümet atayacaklar, Bakan ata-
yacaklar, kendilerine göre siyaseti dizayn 
edeceklerdi. Hedef leri buydu, niyetleri 
buydu… Yolsuzluk ve rüşvet kılıfının 
altında, işte bunların asıl çirkin gayeleri 
buydu. Biz 11 yıldır ne diyoruz: “Hükümet-
leri millet göreve getirir, millet görevden 
alır…” İşte bunlar, türlü ayak oyunlarıyla, 
komplolarla, sabotajlarla, iftirayla Hü-
kümeti yıpratmak, partimizi yıpratmak, 
kendi arzularına, kendi keyiflerine göre 
Hükümet ve parti kurmak istediler. Geçti 
o günler… Avucunuzu yalarsınız avucunu-
zu… Türkiye’de Hükümetleri artık medya 
kuramaz, medya yıkamaz. Türkiye’de hü-
kümetleri artık sermaye kuramaz, serma-
ye yıkamaz. Türkiye’de hükümetleri, ulus-
lararası çetelerin maşası olmuş örgütler 
kuramaz, her ne yaparsa yapsınlar, onlar 
da yıkamaz. Türkiye’de artık, söz de, karar 
da, yetki de milletindir. 

Bitmedi… Bunları başka hesapları da 
vardı… Hükümete saldırırken, partimize 
saldırırken, aynı anda Türkiye ekonomi-
sine saldırdılar. Faiz lobisiyle örgüt lobisi 
ele ele verdiler, Türkiye ekonomisini sars-
mak istediler. Moralleri bozarak, topluma 
karamsarlık pompalayarak, yatırımcıyı, 



415

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

üreticiyi, çalışanı, girişimciyi kandır-
maya çalışarak, ekonominin çarklarını 
durdurmak istediler. Gazete haberleriyle, 
televizyon haberleriyle, yurt dışındaki iş-
birlikçi medyalarıyla Türkiye ekonomisini 
hedef aldılar. İçerdeki bazı iş adamlarıyla, 
bazı işveren örgütleriyle ittifak yaptılar, 
Türkiye’nin iş ortamını, yatırım ortamını 
karalamak istediler. Şifre ne? Şifre “ana-
nas...” Şifre ne? Şifre “tespih…” Kimlerin 
kimlerle iş tuttuğunu görüyor musunuz? 
Kimlerin kimlerle hareket ettiğini görüyor 
musunuz? Ananaslar gelip gidiyor, tespih-
ler gelip gidiyor, maalesef benim 77 mil-
yon vatandaşımın ekmeğine göz dikiliyor. 
Hiç endişeniz olmasın… Bu defa sert ka-
yaya çarptılar… Türkiye ekonomisi, 2001 
yılındaki ekonomi değil. Türkiye ekono-
misi sağlam, Türkiye ekonomisi dirençli, 
Türkiye ekonomisi korunaklı. Türkiye eko-
nomisi, 3-5 komplocunun darbe teşebbü-
süyle sarsılmayacak, 3-5 gazete haberiyle, 
tuzu kuru sermayedarların açıklamasıyla 
savrulmayacak kadar büyük ve dirençli. 
11 yılda ekonomide çok önemli reformlar 
gerçekleştirdik. Ekonomiyi çok sağlam bir 
zemine kavuşturduk. Geçmişte en küçük 
bir rüzgarla savrulan ekonomi varken, 
bugün fırtınalara, boranlara, tayfunlara 
bana mısın demeyecek bir ekonomi var. 
Tarihin en büyük krizlerinden biri olan, 
2008 finansal krizini başarıyla atlatmış, 
dünyanın takdirlerini toplamış bir ekono-
mi var. Bütün gelişmeleri çok yakından 
takip ediyor, tedbirlerimizi kararlılıkla 
uyguluyoruz. Her şart için, her durum için 
planlarımız var. Allah’ın izniyle, bu eko-
nominin büyümesini hiç kimse engelleye-
mez. 2023 hedeflerimizden bizi hiç kimse 

saptıramaz. Herkes rahat olsun, müsterih 
olsun. Moralleri bozmaya çalışan herkese 
karşı da lütfen herkes dikkatli olsun. 

Bitmedi… 17 Aralık darbe girişiminin bir 
başka hedefi de çözüm süreciydi. Bizim sa-
mimi gayretlerimizi, samimi çabalarımızı 
bozarak, süreci sabote ederek, provokas-
yon yaparak, yeniden kan akması, yeniden 
şehitlerin gelmesi için ellerinden geleni 
yaptılar. Bunu başarmak için de, ulusla-
rarası şer odaklarıyla birlikte çalışmak-
tan çekinmediler. “Güneydeki sevdikleri 
ülke”nin maşalığını yapmakta en küçük 
bir tereddüt görmediler. 

Şimdi ben buradan aziz milletime sesleni-
yorum… Bu örgütün istismar ettiği, ihlasla, 
samimiyetle hareket etmiş kardeşlerime 
sesleniyorum: Allah aşkına, bunlar, Mavi 
Marmara’dan niye rahatsız? Bunlar bizim 
Suriye’ye yaptığımız insani yardımdan 
neden rahatsız? Bunlar, bu ülkenin Milli 
İstihbarat Teşkilatı’ndan neden rahat-
sız? Bizim asırlardır komşumuz olan, 30 
milyar dolar ticaret hacmimiz olan İran’a 
yaptığımız ziyaretten neden rahatsız? 
Bunlar Halkbank’tan neden rahatsız? İs-
tanbul’daki küresel projelerden, büyüyen 
ekonomiden, güçlenen dış politikadan ne-
den rahatsız? Bu soruları kendinize sorun, 
inanın, cevabını kendiniz bulacaksınız. 
“Güneydeki sevdikleri ülke” var ya… İşte 
öyle odaklara, öyle çevrelere çalıştıkları 
için bunlar rahatsız. “Ajan” deyince, “casus” 
deyince çok rahatsız oluyorlar… “Haşhaşi” 
deyince çok rahatsız oluyorlar… Şu yapı-
lanları neyle açıklayacaksınız? İhanetten, 
ajanlıktan, casusluktan başka kavram var 
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mı bunları açıklayacak? Millet buna geçit 
vermedi, geçit vermeyecek. Biz bu süreci 
bir “İstiklal Mücadelesi” olarak tanımlar-
ken, boşuna söylemiyoruz. Türkiye’nin 
millî kurumlarını, millî politikalarını, 
millî değerlerini hedef alanlara karşı ya-
pılan mücadele bir İstiklal Mücadelesi’dir. 
Başka ülkelerin, başka çevrelerin çıkarına 
yapılan darbelere karşı mücadele, bir İstik-
lal Mücadelesi’dir. Biz de dimdik durarak, 
77 milyon hep birlikte bu İstiklal Mücade-
lesini veriyoruz, vereceğiz. 

Sevgili kardeşlerim… 

17 Aralık darbe girişiminin önemli aşama-
larından biri de, siyasette yapılacak düzen-
lemelerdi. Bu amaçla, Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni çok çok önceden şekillendirmeye 
başladılar. Kaset komplosu yaparak, bir 
Genel Başkanı görevden uzaklaştırdılar, 
bir başkasını göreve getirdiler. Şu anda da, 
CHP üzerinde çok tehlikeli oyunlar oynu-
yorlar. Bu örgüt, şu anda CHP’yi adeta par-
mağında oynatıyor. Örgütün emniyetteki, 
yargıdaki militanları darbe girişiminde 
bulunurken, siyasette de başta CHP olmak 
üzere bazı partiler, her zamanki gibi, bu 
darbe girişimine payandalık yapıyorlar. Bu 
örgüt ile CHP, büyükşehirlerde AK Parti’yi 
güya yıpratmak için işbirliği yapıyorlar. 
Dikkat edin… CHP, büyükşehirlerde kendi 
içinden aday çıkaramıyor, yolsuzluktan at-
tığını aday yapıyor, başka partilerden aday 
devşiriyor. Oyun çok büyük… Tuzak çok 
büyük… Amma milletin feraseti bu tuzağı 
alt üst etti. Biz bir kez daha dik durduk, bir 
kez daha milletin emanetine sahip çıktık 
ve çirkin senaryoyu alt üst ettik. Ama bun-

lar asıl darbeyi 30 Mart’ta alacaklar. Darbe 
sevdalıları, 30 Mart’ta milletin darbesine 
maruz kalacaklar. Bir kez daha son sözü 
millet söyleyecek. Bir kez daha istikameti 
millet çizecek. Bir kez daha millet ne diyor-
sa, işte o olacak. 

Sevgili kardeşlerim… 

30 Mart seçimleri son derece önemli… 30 
Mart’ta, artık sadece belediye başkanla-
rını seçmeyeceksiniz. 30 Mart’ta bunlara 
çok gür bir cevap vereceksiniz. 30 Mart’ta 
Büyük Türkiye’ye sahip çıkacaksınız. 30 
Mart’ta Küresel Projelere, 2023 hedefleri-
ne sizler omuz vereceksiniz. En önemlisi 
de, 30 Mart’ta, İstiklal Mücadelesini bu 
sefer sandıkta verecek, demokrasiye, millî 
iradeye, Büyük Türkiye’ye, Yeni Türkiye’ye 
sizler sahip çıkacaksınız. Hiç ama hiç endi-
şeniz olmasın… Bu kirli odakların kurdu-
ğu tuzak bozuldu. O tuzak, onların başına 
çöktü ve daha da çökecek. Kirli ittifaklar 
bozuldu ve daha da bozulacak. Ananaslar, 
tespihler, tuzluklar, göreceksiniz ters tepe-
cek. Milletin iradesine dokunamayacaklar. 
Milletin yetkisini çalamayacaklar. Burada 
bir kez daha söylüyorum: En büyük hırsız-
lık, millî irade hırsızlığıdır. Biz bu ülkede 
hiçbir hırsızlığa, özellikle de millî irade 
hırsızlığına müsaade etmeyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim… 

Şunu da burada bir kez daha vurgulamak 
istiyorum… Türkiye’de, bu son darbe 
girişimiyle birlikte, demokratikleşme-
nin, değişimin, büyümenin, kardeşliğin 
önündeki tüm engeller Allah’ın izniyle 
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kalkıyor ve kalkacak. Artık bu ülkeyi hiç 
kimse tutamayacak, yavaşlatamayacak, 
engelleyemeyecek. 11 yılda çok önemli 
sorunları çözdük, daha fazlasını çözeceğiz. 
Her kesimin sorunlarını daha güçlü şekil-
de çözüm yoluna koyacağız. 77 milyon, bir 
olarak, birlikte olarak, kardeş olarak gele-
ceğe yürüyeceğiz. Şunu unutmayın: Kutlu 
yürüyüşlerin başlangıç yeri İstanbul’dur. 
İstanbul’da başlayan yürüyüşler, 80 vilaye-
ti kucaklar. İstanbul’da taze bir başlangıç 
yapacağız. İstanbul’dan bir kez daha yetki 
alarak, Türkiye’nin tamamından bir kez 
daha yetki alarak, Yeni Türkiye’yi kararlı-
lıkla inşa edeceğiz. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun diyorum. 

Dağıtımını yaptığımız tapuların hak 
sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. 
Okmeydanı’nın 68 yıllık hasretini bitiren 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve eki-
bine, Beyoğlu Belediye Başkanımız ve eki-
bine teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili Ordulular, sevgili İstanbullu kar-
deşlerim, değerli hanımefendiler, beyefen-
diler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Buradan, sizlerle birlikte, sizlerin 
aracılığıyla, İstanbul’da yaşayan tüm Or-
dulu kardeşlerime; Ordu’daki tüm kardeş-
lerime, tüm vatandaşlarıma, selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum. Ordu Dernekleri 
Platformu’na, Valiliğimize, kaymakam-

lıklarımıza, bu güzel buluşmaya destek 
veren, katkı veren herkese gönülden şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Bugün İstanbul’da gerçekten çok yoğun 
bir programımız vardı… Öğleden sonra, 
Şişhane, Haliç Köprüsü, Yenikapı Metro 
Hattımızın açılışını yaptık. Haliç Kong-
re Merkezi’nde, İstanbul’daki özel halk 
otobüsçüleriyle coşkulu bir buluşma ger-
çekleştirdik. Gün boyunca çeşitli temas-

İstanbul | 15 Şubat 2014 

Ordulular Sevgi Şöleni



419

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-2

larımız, görüşmelerimiz oldu. Bütün bu 
yoğun program içinde, bana, Ordulular 
Gecesi olduğunu, Ordulu kardeşlerimin 
bir araya geldiklerini söylediklerinde, 
bunu reddedemezdim, katılacağımı ifade 
ettim ve işte aranızdayım. Zira burada 
Karadeniz’in havası var, coşkusu var. Bura-
da, Oksijen Yurdu Ordu’nun heyecanı var, 
aşkı var, sevdası var, ahde vefası var. Bize 
bu teveccühünüzden dolayı, bu ahde ve-
fanız, bu coşkunuzdan dolayı her birinize 
tek tek teşekkür ediyorum. 

Burada şunu da hatırlatmak istiyorum… 
Bundan sadece 2 ay kadar önce, 21 ve 22 
Aralık tarihlerinde Ordu’ya gittik ve hem 
Ordu merkezde, hem de Ünye ve Fatsa 
ilçelerimizde açılışlar yaptık. Bir tek gün 
içinde, Ordu ve ilçelerinde, yaklaşık 632 
milyon lira tutarındaki hizmet ve yatı-
rımlarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. 
Ancak, Samsun’dan başlayarak, Trabzon’a 
kadar devam eden, sahil şeridindeki o 
buluşmanın bende çok ayrı bir yeri var. 
17 Aralık darbe girişiminden sadece 4 
gün sonra bu açılışları gerçekleştirdik. 
Samsun’da uçaktan indik, Çarşamba 
havalimanında mahşeri bir kalabalığın 
bizleri beklediğini gördük. Samsun’da, 
Havalimanı’nda, binlerce kardeşim bizi 
bağrına bastı. Ardından Ünye’ye geçtik, 
aynı manzarayla orada karşılaştık. Ardın-
dan Fatsa’ya geçtik, aynı coşkuyu, aynı 
heyecanı, aynı muhabbeti orada gördük. 
Ordu merkeze ulaştığımızda, artık akşam 
olmuş, hava kararmıştı. Ama merkez-
deki kalabalık hiç azalmamıştı. Coşku 
hiç azalmamıştı. Heyecan hiç ama hiç 
eksilmemişti. O geç saate rağmen, Ordu 

Merkez’de de tarihî bir açılış törenini ger-
çekleştirdik. Sabah, Ordu’da, Karadeniz’in 
kıyısındaki otelde uyandığımızda, Ordulu 
balıkçı kardeşlerimizin, tekneleriyle, ta-
kalarıyla denizden bizi selamladıklarını 
gördük, duygulandık. Ordu’da kaldığımız 
gece, akşam olup da, Ordu’da, otelimize 
çekildiğimizde, kendimle baş başa kaldı-
ğımda, kendi iç muhasebemi yaparken, 
Ordu’nun, Karadeniz’in teveccühünü 
yeniden düşündüm ve Rabbime sonsuz 
hamdettim. Görele’de, Giresun’da, geç 
saatlerde Trabzon’da yine aynı manzara… 
Allah’a hamdolsun ki, bizim arkamızda 
Karadeniz var. Allah’a sonsuz şükürler 
olsun ki, bizim arkamızda, Türkiye’nin 7 
coğrafi bölgesi var, 81 vilayet var, bizim 
arkamızda millet var. 

Şunu buradan bir kez daha açık açık ifade 
ediyorum: Biz bu yolda sermaye çevre-
leriyle yürüyen bir hareket değiliz. Biz 
bu yolda, medya ile yürüyen bir hareket 
değiliz. Bu kutlu yolda, arkasına karanlık 
uluslararası çevreleri alan, onların kuklası 
olan, bu yolda Türkiye düşmanlarıyla yü-
rüyen bir hareket hiç değiliz. Biz bu yola 
milletimizle çıktık, bu yolda her an mille-
timizle olduk, her zaman milletle yürüdük 
ve işte şimdi de sadece milletimizle yürü-
yoruz. Bize Allah yeter, bize millet yeter… 
Bize Orduluların hayır duaları yeter. Bize 
Karadeniz’in hayır duaları, 77 milyonun, 
Türkiye’nin hayır duaları yeter. Biz bili-
yoruz ki, bizim arkamızda Türkiye var, 
Türkiye’nin hayır duaları var. Biz biliyoruz 
ki, bizim arkamızda, Irak’ın mazlumla-
rının, Mısır’ın mağdurlarının, Filistinli 
kardeşlerimizin hayır duaları var. Biz bi-
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liyoruz ki, bizim arkamızda, ahları arşı in-
leten, feryatları göğe yükselen, bebeğinin 
cansız bedeni önünde yüreği parçalanmış 
Suriyeli annelerin, Suriyeli babaların, 
Suriyeli mazlumların hayır duaları var. 
Biz manşetlere bakıp istikamet çizmeyiz. 
İsimleri darbelerle yan yana yazılan Ser-
maye örgütlerinin mütekebbir tavırlarına 
bakıp siyasetimize istikamet çizmeyiz. Biz, 
çetelerin, mafyanın, karanlık örgütlerin 
tehditlerine boyun eğip ülkeye ve millete 
istikamet çizmeyiz. Bizim istikametimizi 
hep millet çizdi, hep millet çizecek. Bizim 
istikametimizi milletin, mazlumların ha-
yır duaları belirledi, bundan sonra da o 
hayır duaları belirleyecek. Bize alçakça, 
haince saldıranlar şu hususu bir türlü an-
layamadılar, anlayamıyorlar: Biz, sadece 
millete hesap veririz, sadece Allah’a hesap 
veririz. İşte onun için bizim korkumuz 
yok. İşte onun için bizim çekincemiz yok, 
tereddüdümüz yok. Hesabı millete vere-
ceksem, ben sadece milletten korkarım. 
Hesabımı Allah’a vereceksem, ben sadece 
Allah’tan korkarım. Onun dışında da hiç-
bir tehdide boyun eğmem, hiçbir tehdide 
eyvallah demem. Biz Karadeniz uşağıyız… 
“Ordu’nun dereleri aksa yukarı aksa, ver-
meyiz bu emaneti, dünya üzerimize kalk-
sa…” İşte bu kadar… İstedikleri manşeti at-
sınlar. İstedikleri yalanı, istedikleri iftirayı, 
çamuru atsınlar. Son sözü manşetler değil, 
son sözü millet söyleyecek. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bugün, 
bir gazete, Adana’da, Milli İstihbarat Teş-
kilatımızın tırlarına yapılan saldırının 
görüntülerini yayımladı. Milli İstihbarat 
Teşkilatı’mızın mensuplarına, oradaki 

Yüzbaşı’ya, Üsteğmen’e, oradaki diğer 
personele, adeta düşmanmış gibi mua-
mele yapılıyor. MİT Tırları durduruluyor. 
Şoförler tartaklanıyor. MİT personeli yere 
yatırılıyor, üzerlerine silah doğrultuluyor. 
Bunu yapan kim? Bunu yapanlar, yaptı-
ranlar, paralel yapının emriyle hareketler 
edenlerdir. Bunlar şirazeden çıkmışlar. 
Bunların kalpleri de, gözleri de, akılları 
da kararmış. İşte, bu görüntülerle birlikte, 
bazı ses kayıtları da yayımlandı. Bu ülke-
nin polisine, savcısına, hakimine, milletten 
değil, başka yerlerden talimatlar geliyor. 
Her yolu kullanın diyor. Gerekirse zayiat 
verin diyor. Şu şu ülkeler bizim yanımızda, 
korkmayın diyor. Açık açık, kendi ülkenize 
ihanet edin, kendi milletinize ihanet edin, 
ülkenize zarar verin diyor. Bugün hâlâ 
paralel yapıyı görmeyenler, görmek iste-
meyenler varsa, onlara iz’ana, insafa, sağ-
duyuya davet ediyoruz. Açık söylüyorum: 
Bu paralel yapı Türkiye’de yaşıyor ama bu 
milleti zerre kadar tanımıyor. İstiklali söz 
konusu olduğunda, bağımsızlığı, hürriyeti 
söz konusu olduğunda, bu aziz millet hiç 
kimseye eyvallah etmez. Hiç endişeniz 
olmasın… Bu paralel yapıyı, nerede sak-
lanırlarsa saklansınlar, nasıl gizlenirlerse 
gizlensinler, bulacak, çıkaracak ve milletin 
huzurunda, hukuk içinde hesabını sora-
cağız. Bu ihanet, hiç kimsenin yanına kar 
kalmayacak. Bu ülkenin, bu aziz milletin 
kutlu yürüyüşünü hiç kimse durdurama-
yacak, hiç kimse engelleyemeyecek. 

Bakın Türkiye’de çok güzel şeyler, çok 
önemli şeyler oluyor… Bu malum med-
ya, Türkiye’de yaşanan tarihî gelişmeleri 
güya örtmeye, karalamaya, perdelemeye 
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çalışıyor. İşte dün gece, Kazakistan’da, 
ülkemiz adına çok önemli bir hadise ya-
şandı. Japonya ziyaretimizde, Türksat 4 A 
uydumuzun imal edildiği fabrikaya gittik, 
orada uydumuzu gördük ve teslim aldık. O 
uydu, Tokyo’dan Kazakistan’a gitti, Bayko-
nur Uzay Üssü’nden dün uzaya fırlatıldı. 
Türkiye’nin uzaydaki uydu sayısı artık 5’e 
yükseldi. Bu uydu, Japon mühendis ve bi-
lim insanlarının yanında, bizim genç Türk 
kardeşlerimizin de katkısıyla imal edildi. 
Şimdi inşallah, bu uyduları tamamen 
Türkiye’de imal edeceğiz. Bu da yetmez… 
Bu uyduları Türkiye’den fırlatmak için de 
çalışmalara başladık, inşallah bu hedefe de 
ulaşacağız. Biz hep işimize baktık, her za-
man işimize bakacağız. Türkiye’yi büyüt-
mek, şehirlerimizi büyütmek, insanımızı, 
kardeşliğimizi yüceltmek için çok daha 
fazla çalışacağız. 

Şimdi sevgili kardeşlerim… Biraz önce de 
ifade ettim, Aralık ayında Ordu’ya gittik, 
yaklaşık 632 milyonluk yatırımı Ordu’lu 
kardeşlerimize kazandırdık. Özellikle 
Ordu çevre yolunu açarak, Ordu trafiğini 
ciddi şekilde rahatlattık. Ama Ordu için 
çok daha önemli bir adımı daha attık. 
Çıkardığımız yasayla, Ordu’yu da Büyük-
şehir statüsüne kavuşturduk. İnşallah, 30 
Mart’ta Ordu artık Büyükşehir Belediye 
Başkanını seçecek. Ordu’nun köyleri ve 
beldeleri artık mahalle oldu. Buralara, 
ilçelerden ve merkezden çok daha yoğun 
hizmet akışı olacak. 30 Mart’tan itibaren, 
Ordu’nun çehresi daha hızlı değişecek, 
Ordu’nun geleceği çok daha farklı bir 
rotada ilerleyecek. Ordu’muzun hasretle 
beklediği bir diğer önemli yatırım olan 

OR-Gİ Havalimanı inşaatının büyük bölü-
mü tamamlandı. Ordu’ya 11 yılda yaptığı-
mız yatırım tutarı 8 milyar lira. Hükümet 
yatırımlarımızın yanında, Ordu’da yerel 
hizmetleri de yoğunlaştıracak ve Ordu’yu 
özlediği hizmet anlayışıyla buluşturacağız. 
Biz, Ordu’ya, Enver Yılmaz kardeşimizi 
emanet olarak bırakıyoruz. Ordu’nun 
Enver kardeşimize sahip çıkacağına yü-
rekten inanıyoruz. İstanbul’da da Ordulu 
kardeşlerimizin yanımızda olduğunu 
biliyoruz. Ordulu kardeşlerim İstanbul’da 
çok önemli bir nüfusa sahip; Sivas ve 
Kastamonu’nun ardından 3’üncü sırada-
lar. İnşallah, İstanbul’da da, Kadir Topbaş 
kardeşimizle, büyük yatırımlarımıza, kü-
resel yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz. Bu zorlu süreçte sizlerin deste-
ğinin, katkısının hep bizimle olacağına 
gönülden inanıyorum. Hayır dualarınızı 
bizlerden eksik etmeyin diyorum. 

Bir kez daha İstanbul’daki tüm Ordulu kar-
deşlerime buradan selamlarımı gönderiyo-
rum. Ordu’daki kardeşlerimi bir kez daha 
yürekten selamlıyorum. Ordu Sevgi Şöleni 
hayırlı olsun diyor, katkı veren, destek 
veren herkesi, tertip eden Ordu Dernekle-
ri Platformu’nu, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah’a emanet olun diyorum.
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Sevgili çocuklar, sevgili öğrenci kardeşle-
rim, çok değerli öğretmenler, eğitim cami-
amızın değerli mensupları, hanımefendi-
ler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Ekranları başında bizleri izleyen 
vatandaşlarımızı; İzmir, Samsun, Antalya , 
Edirne, Rize ve Van’da sınıflarında bizi iz-

leyen öğrenci ve öğretmenlerimizi de bura-
dan, Ankara’dan, bu tarihî günde yürekten 
selamlıyorum.

Evet… Bugün, eğitim tarihimizde gerçek-
ten yeni bir dönüm noktasına, yeni bir 
milada hep birlikte şahit oluyor, bunun 
gururunu, bunun heyecanını hep birlikte 
yaşıyoruz. Bugün, 81 vilayetimizde, tam 

Ankara | 17 Şubat 2014 

Eğitimde Fatih Projesi 100 Bin 
Tablet Dağitim Töreni
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100 bin adet tablet bilgisayarı öğrencileri-
mize teslim ediyoruz. Şu ana kadar 63 bin 
adet tablet bilgisayar dağıtmıştık. Bugün 
100 binini daha teslim ediyoruz. İnşallah, 
Mart ayının sonuna kadar, bu sayıyı 675 
bine ulaştıracak, 675 bin öğrencimize ve 
öğretmenlerine tablet bilgisayarlarını tes-
lim etmiş olacağız. Tablet bilgisayarlarınız 
hepinize hayırlı olsun diyorum. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı, 
Milli Eğitim Bakanlığımızı, bu büyük pro-
jeyi başarıyla sürdürdükleri için tebrik 
ediyor, emeği olan herkese teşekkür ediyo-
rum. Türkiye’de eğitimin alt yapısını çok 
köklü şekilde değiştirmeye devam ediyo-
ruz. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri aza-
mi düzeyde ülkemize yansıtıyor; en başta 
çocuklarımızın bu imkanlardan istifade 
etmelerini sağlıyoruz. Dünyada örneği ol-
mayan, son derece modern bir eğitim alt 
yapısını Türkiye’de inşa ediyoruz. 

Şimdi bakın sevgili çocuklar… Sizler, Eski 
Türkiye’yi görmediniz, Eski Türkiye’nin 
şartlarını yaşamadınız… Anne babalarınız, 
büyükbabalarınız, büyükanneleriniz o 
Türkiye’yi gördüler, yaşadılar ama siz çok 
şükür o günleri tecrübe etmediniz. Eski 
Türkiye’de şimdiki kadar çok okul yoktu. 
Eski Türkiye’de şimdiki kadar çok öğret-
men yoktu. İnanın, şu anda sizin kolaylıkla 
sahip olduğunuz silgiyi, kalemi, defteri, 
kitabı elde edebilmek bile çok zordu. 
Bizim çocukluğumuzda, anne babalarını-
zın, ağabey, ablalarınızın çocukluğunda, 
bugünkü eğitim imkanları yoktu. Halbuki 
eğitim her şeyin başıdır… Ailesinden iyi 
eğitim alan, okulundan iyi eğitim alan bir 
nesil varsa, o ülkenin geleceği parlaktır, ay-

dınlıktır. Ama bir ülkenin çocukları okula 
gidemiyor, gitse de iyi eğitim alamıyorsa, o 
ülkenin geleceği karanlıktır. İşte biz, bunu 
görerek, kendi yaşadıklarımızdan dersler 
çıkararak, bütün enerjimizi, bütün kay-
naklarımızı, en iyi eğitim imkanları için 
seferber ettik. 

Türkiye’nin çocukları, her şeyin en iyisine 
layıktır. Onun için, biz dedik ki, Türkiye’de 
bütçeden en fazla kaynak eğitime ayrıla-
cak. Bunu gerçekleştirdik ve her yıl, büt-
çemizden en fazla kaynağı artık eğitime 
ayırıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimi-
zin, sizlerin iyi eğitim alması için hiçbir 
harcamadan kaçınmıyoruz. Derslik, okul 
sayıları yetersiz kalıyordu… Dersliklerde, 
50 öğrenci, 60 öğrenci, hatta inanın bazı 
sınıflarda 70 öğrenci ders yapmaya çalışı-
yordu. Biz, 11 yıl içinde 205 bin tane yeni 
derslik açtık ve sınıflardaki bu kalabalığı 
azalttık. Şu anda, sınıflardaki öğrenci sa-
yısı, ortalama 30’un altına düştü, daha da 
düşüreceğiz. Sonra başka bir şey yaptık… 
Ders kitaplarındaki karmaşayı ortadan 
kaldırdık. Şu anda siz, okul başladığında, 
ders kitaplarınızı sıraların üzerinde bu-
luyorsunuz. Bu eskiden böyle değildi… 
Sizden önce, ders kitaplarını öğrenciye 
devlet vermiyordu; öğrenci kendisi arayıp 
buluyor, anne babalar günlerce kitap pe-
şinde koşuyordu. Biz bu sorunu ortadan 
kaldırdık, her yıl öğrencilerimizin sıra-
larının üzerine ders kitaplarını koymaya 
başladık. Şimdi bu yıldan itibaren, özel 
okullarda da artık ders kitaplarını biz ver-
meye başlıyoruz. Eğitimde bir başka sorun 
vardı… Bazı aileler, çocuklarını okula gön-
dermek için yeterli imkana sahip değildi. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

424

Anne baba yoksul diye, çocuk okuldan 
uzak kalamaz dedik… Yoksul da olsa, her 
çocuk mutlaka okula gidecek, mutlaka 
eğitim alacak dedik. Yoksul ailelere destek 
sağlamaya başladık. Artık her ay bu aile-
lere çocuklarını okula gönderebilmeleri 
için belli bir miktar katkıda bulunuyoruz. 
Bütün çocuklarımız eğitim alsın, hem de 
iyi eğitim alsın diyerek, zorunlu eğitimi 
12 yıla çıkardık; kesintisiz eğitime son ve-
rerek, meslek liselerinin önünü açtık. Siz 
öğrencilerimiz için yeni seçmeli dersler 
belirledik. Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, dil 
derslerini, hukuk ve adalet derslerini seç-
meli yaptık. 11 yıl önce okullarımızda 19 
bin laboratuvar vardı; şu anda 35 bin tane 
var. 12 bin kütüphanemiz vardı; şu anda 
22 bin kütüphanemiz var. Bütün bunları 
yaparken, eğitimin olmazsa olmaz unsuru, 
değerli öğretmenlerimizi unutmadık. 11 
yılda 417 bin yeni öğretmenimizi göreve 
başlattık. Önceki hafta 10 bin öğretmen 
ataması daha yaptık. 

Sevgili çocuklar… 

Bir yandan eğitimin alt yapısını bu şekilde 
sağlam bir zemine kavuştururken, bir yan-
dan da ileri teknolojiyi sınıflarımıza, okul-
larımıza taşıdık. Okullarımıza 1 milyon 
adet bilgisayar dağıttık. Şu anda, meslek 
liselerimiz hariç tüm liselerimizde, sınıf-
larımıza, çocuklarımızın “akıllı tahta” de-
diği, 85 bin etkileşimli tahta yerleştirdik. 
Meslek liselerimiz ve diğer okullar için, 
sözleşme imzalandı; 40 bin okulumuza 
daha etkileşimli tahta kazandıracağız. 18 
ay içinde, 350 bin etkileşimli tahta sınıf-
larımızda öğrencilerimizin hizmetinde 

olacak. Etkileşimli tahtalarda ve tabletleri-
nizde kullanacağınız kaynaklar hazırlandı, 
hazırlanıyor; şu ana kadar 5 bin ders vide-
osu ve 3 bin ses kaydını oluşturduk. 54 bin 
adet ders malzemesi hazırlandı. 100 bin 
öğretmenimiz, Fatih Projesi eğitimini aldı. 
Tablet bilgisayarda da süreci artık hızlan-
dırıyoruz… 10 milyon 600 bin adet tablet 
bilgisayarın ihale süreci belli bir aşamaya 
geldi, dünyanın en büyük firmaları bu bü-
yük proje için yarışıyorlar. 

Sevgili çocuklar, sevgili gençler… 

Her ne yapıyorsak, bilin ki, sizler için yapı-
yoruz. Bizim yaşadığımız zorlukları, bizim 
yaşadığımız yoksulluğu, yoksunluğu, siz-
lerin de yaşamasını istemiyoruz. Sizlere, 
daha iyi bir ülke, daha büyük bir Türkiye, 
daha güçlü bir Türkiye emanet etmek 
için, doğumunuzdan başlayarak her aşa-
mada sizlere en iyi imkanları sunmanın 
mücadelesini veriyoruz. İnşallah, büyü-
düğünüzde, iş hayatına atıldığınızda, her 
biriniz iyi birer doktor, mühendis, bilim 
insanı, sanatçı, sporcu, işçi, yargıç, memur, 
esnaf, asker, polis ve en önemlisi belki de 
öğretmen olacaksanız. Bu şekilde en iyi 
eğitimle, en iyi donanımla hayata atıldı-
ğınızda, Türkiye’ye çok önemli hizmetler 
kazandıracaksınız. 

Şunu lütfen unutmayın sevgili çocuklar… 
Bu ülkeyi biz, dedelerimizden, ecdadı-
mızdan, atalarımızdan miras olarak aldık. 
Özellikle de, bu ülkeyi, aziz şehitlerimizin 
bir emaneti olarak devraldık. Şehitlerimiz, 
canlarını vatanları için seve seve verirken, 
bu ülkenin çocuklarının emniyet içinde, 
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huzur içinde, en iyi imkanlar içinde yaşa-
malarını arzu ediyorlardı. Biz, şehitleri-
mize bir borç olarak, siz çocuklarımıza en 
iyi imkanları sunmanın çabası içindeyiz. 
Sizlerin de, şehitlerimizin emaneti olan bu 
ülke için sadakatle çalışacağınıza, bu ülke-
yi büyütmek ve yüceltmek için gece gün-
düz demeden koşturacağınıza yürekten 
inanıyorum. Bizim, hepimizin, vatanımıza 
karşı, milletimize karşı, bayrağımıza ve 
şehitlerimize karşı bir ahde vefa borcumuz 
var. Bize bu özgürlüğü, bu bağımsızlığı 
sağlayanlara karşı bizim vefa borcumuz 
var. Kimileri, bu ülke için kanını akıttı, 
bağımsızlığımızı temin etti. Kimileri de, 
vergileriyle, bağışlarıyla, emekleriyle, fe-
dakarlıklarıyla bu ülkenin çocukları için 
emek verdi, ter akıttı. İşte her biriniz, ken-
dinizi en iyi şekilde yetiştirerek, sizin için 
yapılan bu fedakarlıklara eminim ki layık 
olacaksınız. Eminim ki siz çok daha iyisini 
yapacaksınız. Bizim başlattığımız reform-
ları, bizim başlattığımız yatırımları, sizler 
çok daha yüksek zirvelere taşıyacaksınız. 
Sizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları-
sınız. Sizin çok eski ve şanlı bir tarihiniz 
var. Sizin, dünyaya istikamet çizmiş bir 
ecdadınız var. 

Unutmayın sevgili çocuklar… Sizler, 
Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih Sul-
tan Mehmet’in, Kanuni’nin, Yavuz’un, 
Sultan Abdülhamit’in torunlarısınız. 
Sizler, Şeyh Edebali’nin, Akşemseddin’in, 
Molla Gürani’nin, Ali Kuşçu’nun, Yunus 
Emre’nin, Mevlana’nın, Yahya Kemal’in, 
Mehmet Akif ’in istikamet çizdikleri bir 
milletin mensuplarısınız. Sizler, Kurtuluş 
Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa 

Kemal’in ülkeyi emanet ettiği, istikbalimiz 
olan evlatlarımızsınız. Her zaman söylüyo-
rum: Sizler kendinize inanacak, kendinize 
güveneceksiniz. Sizler özgüvenli olacak-
sınız. Hiçbir millet, hiçbir devlet, hiçbir 
medeniyet karşısında boynunuzu yere eğ-
meyecek, kendinizi ikinci sınıf hissetme-
yeceksiniz. Hayatınız boyunca birbirinize 
hoşgörüyle davranmanızı, birbirinizin öz-
gürlüklerine, yaşam tarzlarına, birbirini-
zin hassasiyetlerine hoşgörüyle bakmanızı 
sizlerden özellikle rica ediyorum. 77 mil-
yon, bizler, tek bir milletin mensuplarıyız. 
Bu ülkeyi, hep birlikte kurduk, bu güzel 
vatanı 77 milyon hep birlikte bugünlere 
taşıdık. Birbirimize hor gözle bakmadan, 
birbirimizin hakkına kem gözle bakma-
dan, birbirimizi asla incitmeden geleceği 
de birlikte imar edeceğiz. Bizim tarihimiz-
de, bizim medeniyetimizde, özellikle de 
bizim inancımızda, insanları, doğuştan 
gelen özelliklerine göre tasnif etmek, bir-
birinden ayırmak, birini diğerine üstün 
görmek asla yoktur. Nerede doğmuş olursa 
olsun, annesi, babası, dili, inancı, kültürü, 
derisinin rengi her ne olursa olsun, bu va-
tan toprağı üzerinde yaşayan, bu ay yıldızlı 
bayrağın altında nefes alıp veren herkes 
birdir, beraberdir, birlikte Türkiye’dir. 
Irkçılık, bizim topraklarımızda kendisine 
asla yer bulmamıştır. İnsanları dış görü-
nüşlerine göre değerlendirmek, horlamak, 
aşağılamak bizim topraklarımızda ken-
disine hiç fırsat bulmamıştır. Farklı diye 
hiç kimseyi ötelemeyeceksiniz. Engelli 
diye hiç kimseyi ayrı tutmayacaksınız. Dili 
ayrı, inancı, mezhebi ayrı, kültürü ayrı 
diye hiç kimseyi farklılaştırmayacaksınız. 
77 milyonu bir görecek, 77 milyona, tüm 
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insanlara aynı nazarla, Yunus Emre’nin de-
diği gibi, “Yaradılanı severim yaradandan 
ötürü” nazarıyla bakacaksınız. İnşallah, 
bu nazarla baktığınızda, böyle hoşgörüyle 
büyüdüğünüzde, bugünkünden çok daha 
güzel, daha kalkınmış, daha güçlü ve daha 
demokratik bir Türkiye’yi de sizler inşa 
edeceksiniz. Biz size güveniyoruz sevgili 
çocuklar. Millet, size güveniyor, size inanı-
yor. Bizleri, bu aziz milleti hayal kırıklığına 
uğratmayacağınızı çok çok iyi biliyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, sevgili 
çocuklar… 

Bugün 100 bin tablet bilgisayarı daha dağı-
tırken, şu önemli uyarıları da burada hatır-
latmak istiyorum… Siz, bilgisayarın esiri 
olmayın, bilgisayar sizin esiriniz olsun. 
Bilgisayar, sizin eğitim için kullandığınız 
bir araç olarak kalsın. Bakın şu anda, gerek 
dünyada, gerek ülkemizde, bilgisayarın 
esiri haline gelen ve çok kötü tecrübeler 
yaşayan örnekler duyuyoruz. Kimileri bil-
gisayar nedeniyle dolandırılıyor. Kimileri, 
bazı çirkin işlere itiliyor. Kimileri bilgi-
sayar üzerinden sanal saldırıya uğruyor. 
Bunlara karşı son derece dikkatli olmanızı 
sizlerden rica ediyorum. 

Bu bilgisayarlar, bu tabletler sizi kitap-
tan, okumaktan, kağıttan ve kalemden 
asla uzak tutmasın. Bilgisayar sizleri 
öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan 
ve ailenizden koparmasın. Bilgisayar sizi 
hayattan koparmasın. Özellikle de sokak-
ları, parkları, oyun alanlarını, bilgisayara 
aldanıp boş bırakmayın. Televizyonu da, 
bilgisayarı da lütfen gerektiği kadar kul-

lanın. Ailelerimize, öğretmenlerimize, bu 
noktada çok hassas olmaları çağrısını da 
burada tekrarlıyorum… Tableti çocuğa 
teslim etmekle takdir edersiniz ki iş bitmi-
yor. Tablet sadece eğitim araçlarından bir 
tanesidir. Tablet, anne babalara ve öğret-
menlerimize, yüz yüze, kalp kalbe eğitimi 
asla unutturmasın. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: 
İlim, gözle, kulakla elde edilen değil, kalple 
elde edilen bir değerdir. Gözden, kulaktan, 
akıldan öte, kalbin açık olması, kalbe hitap 
edilmesi gerekir. Öğrencilerimizin de, öğ-
retmenlerimizin de, anne babalarımızın 
da, buna dikkat etmelerini arzuluyorum. 
İnternet, çağımızın çok önemli bir imkanı 
olduğu kadar, unutmayın, kötü niyetlilerin 
elinde, çağımızın en büyük tehlikesi haline 
de gelebiliyor. Bu tehlikeleri dünyanın he-
men her ülkesi yaşıyor ve gerekli önlemleri 
alıyor. Biz de, bir yandan interneti, bir yan-
dan teknolojiyi bu kadar yaygınlaştırırken, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi birtakım 
tedbirleri de alıyoruz. Hiç kimsenin özgür-
lüğünü sınırlandırmıyoruz. Tam tersine 
biz, çocuklarımızı, gençlerimizi, art niyetli, 
dolandırıcılardan, istismarcılardan, şan-
tajcılardan korumaya çalışıyoruz. Çocuğu 
olan anne babalar, eminim ki bizi anlıyor-
lar ve bizi destekliyorlar. Biz, çocukları-
mızı, gençlerimizi, nesillerimizi korumak 
için gereken her adımı atacağız. Özgürlük-
leri sınırlandırmadan, kısıtlamadan, ama 
tehditlere de boyun eğmeden, tehlikeleri 
görmezden gelmeden düzenlemelerimizi 
yapacağız. İnşallah, teknolojinin kölesi 
olan değil, teknolojiye hükmeden ve yön 
veren nesillere Türkiye’yi emanet edece-
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ğiz. Son olarak, burada önemli bir uyarıyı 
yapmak istiyorum… 

Sevgili gençler, çocuklar, sevgili öğret-
menler… 

Güzel Türkçemize en uygun klavye, FE 
klavyedir. Biz tabletlerimizi FE klavyeli 
olarak hazırlıyoruz. Bu hassasiyeti sizlerin 
de gözetmenizi rica ediyorum. Özellikle 
bilgisayar üreticilerinin, satıcılarının, bu 
hassasiyeti gözetmelerini istiyorum. Aynı 
şekilde, güzel Türkçemizin bozulmaması, 
yabancı bilgisayar terimlerinin çocukları-
mızın Türkçesini bozmaması için de sizler-
den hassasiyet bekliyorum. Gerçekten çok 
büyük bir projeyi Türkiye’ye kazandırıyo-
ruz. Ülkemiz adına, çocuklarımız ve genç-
lerimiz adına, Türkiye’miz adına gerçekten 
tarihî bir süreçten geçiyoruz. Aksaklıkları, 
eksiklikleri telafi ederek, sorunlara çözüm-
ler üreterek, dünyanın en modern eğitim 
sistemini inşallah Türkiye’ye hep birlikte 
kazandıracağız. Bir kez daha, bu süreçte 
emeği olan bakanlıklarımızı tebrik ediyo-
rum. Öğretmenlerimize, eğitim camiamıza 
bu yeni süreçte üstün başarılar diliyorum.

Dağıtacağımız 100 bin tabletin, öğrencile-
rimize hayırlı olmasını diliyor, Allah he-
pinize zihin açıklığı versin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Giresunlular, sevgili İstanbullu 
kardeşlerim, sevgili gençler, değerli hanı-
mefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum... İstanbul’daki 
tüm Giresunlu kardeşlerime, Giresun’daki 
kardeşlerime buradan bir kez daha selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. 8’incisi dü-
zenlenen Giresun Günleri Etkinlikleri’nin 
başarılı geçmesini diliyor, tüm Giresun 
derneklerini, Giresun Federasyonu’nu gö-

nülden tebrik ediyorum. Ayrıca, bir kez de 
burada, İstanbullu, Giresunlu tüm hanım 
kardeşlerimizin, Türkiye’deki ve dünyada-
ki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyor, hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim...

Bundan kısa bir süre önce, 21-22 Aralık 
tarihlerinde Ordu ve Giresun’da toplu 
açılış törenleri gerçekleştirdik. Samsun’da 

İstanbul | 8 Mart 2014 

Giresunlular Gecesi
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havalimanından başladık ,  Trabzon 
Havalimanı’na kadar, hem ilçelerimizi, 
hem illerimizi ziyaret ettik. İlk gün, Ünye, 
Fatsa ve Ordu’da vatandaşlarımızla ku-
caklaştık. Ordu’dan Giresun’a geçtik ve 
Giresun’da, gerçekten tarihî bir manzaray-
la karşılaştık. Giresun, genciyle, yaşlısıyla, 
erkeği kadınıyla, o meydanı hınca hınç dol-
durmuş, bugüne kadar hiç görülmeyen bir 
katılımla meydanı coşturmuştu. Giresun o 
gün bir kez daha tarih yazmıştı. Görele’de 
aynı şekilde muhteşem bir manzarayla, 
muhteşem bir coşkuyla karşılandık. Bu 
buluşma vesilesiyle, bir kez daha Giresun’a, 
Giresunlu kardeşlerime teşekkür ediyo-
rum. Giresun ve Görele’de yaptığımız açılış 
törenlerinde, merkez ve ilçelerde yapımı-
nı tamamladığımız eser ve hizmetlerin 
açılışını yaptık. Kamu yatırımları ve özel 
sektör yatırımlarından oluşan, 136 milyon 
liralık eseri o gün Giresun’la buluşturduk. 
Ordu’dan Giresun’a helikopterle geçerken, 
havalimanı şantiyesine indik, havalimanı 
inşaatını inceledik ve işlerin hızlandırıl-
ması talimatını verdik. İnşallah, Ordu Gi-
resun Havalimanı bu yıl tamamlanıyor ve 
asırların hayali artık gerçeğe dönüşüyor. 
Fırsatımız olursa, havalimanına gidecek ve 
açılışını da bizzat gerçekleştireceğiz. İnşa 
ettiğimiz duble yollarla, bitirdiğimiz Kara-
deniz sahil yoluyla, zaten İstanbul-Giresun 
arasındaki mesafeyi kısaltmıştık. Şimdi 
de, havalimanını tamamlayarak, İstanbul-
Giresun arasını inşallah 1 saatin altına 
düşüreceğiz.

Bundan ,  50-60 yı l  öncesine  kadar, 
Karadeniz’in İstanbul’a ulaşımı, gemilerle 
sağlanıyordu. Düşünün ki, Hopa’dan yola 

çıkan gemi, bütün limanlara uğruyor, 5 
günde İstanbul’a varabiliyordu. Gemiye bi-
nenler, uzun yolculuk için, yataklarını yor-
ganlarını seriyor, çıkınlarını açıyor, kemen-
çe eşliğinde uzun mu uzun bir yolculuğa 
hazırlanıyorlardı. Hatta Ordu Vapuru’nda 
doğan, nüfus cüzdanına da, “Doğum yeri: 
Ordu Vapuru” yazılan vatandaşlarımız var-
dı, hâlâ da var. Acısıyla, tatlısıyla, çok şükür 
artık o günler geride kaldı... İstanbul’dan 
Giresun’a, oradan Hopa’ya kadar konforlu, 
güvenli bir karayolumuz var. Demiryolları-
nı elden geçiriyoruz, Giresun’u da 150 yıllık 
bir hayalle buluşturuyoruz. Tirebolu’dan 
geçecek olan, Trabzon-Erzincan demiryolu 
hattı projemiz hızla ilerliyor. Bu hattın ÇED 
raporu çıktı, şimdi proje için artık kolları 
sıvıyoruz. 6 kilometre uzunluğundaki, çift 
tünelli Eğribel Geçidi’nde çalışmalar sürat-
le devam ediyor. İnşallah, hem tünelleri, 
hem yolları tamamlayarak, Giresun-Şebin-
karahisar arasını 89 kilometreye düşüre-
cek, yaz-kış ayrımını da ortadan kaldıra-
cağız. Bütün bu ulaştırma yatırımlarına, 
yıllık 3 milyon kapasiteli havalimanı da bu 
sene eklendiğinde, Giresun, Karadeniz’in 
parlayan yıldızı, inşallah bir dünya markası 
şehir konumuna yükselecek. 

Sevgili kardeşlerim... 

12 yılda, her alanda gerçekten büyük 
yatırımlar gerçekleştirdik, çok önemli 
reformlara imza attık. Ancak, bütün yatı-
rımlarımız arasında, ulaştırma yatırımla-
rının bizim nezdimizde çok ayrı bir yeri 
var. Çünkü yaptığımız yollarla, açtığımız 
havalimanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla, de-
miryolu hatlarıyla, inşa ettiğimiz tüneller, 
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köprüler, viyadüklerle, en başta sevenleri 
kavuşturduk, en başta hasretlere son ver-
dik. Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi, 
Karadeniz’de de, çocuklar büyüdüklerinde, 
okuyacak lise bulamıyor, üniversite bula-
mıyor, çalışacak iş bulamıyordu. Gençle-
rimiz, mecburen şehirlerini terk ediyor, 
uzak diyarlara gidiyor, anneleri, babaları 
derin bir hasretle başbaşa bırakıyorlardı. 
İşte biz, 2 önemli iş yaptık... Birincisi, şehir-
lerimizin asırlık ihtiyaçlarını karşılayarak, 
bu göçün önüne geçmeye, şehirlerimizi 
kendilerine yeter hale getirmeye başladık. 
81 vilayetimizde yeni derslikler açtık, 
yeni anaokulları, ilk ve ortaokullar, liseler 
açtık. Üniversitesi olmayan her ilimize bir 
üniversite kurduk. Aynı zamanda, şehirle-
rimizde yatırımların artması, sanayinin, 
ticaretin, tarımın gelişmesi için her türlü 
desteği sağladık. Gençlerin, şehirlerini terk 
etmesinin, gurbete gitmesinin sebeplerini 
tek tek ortadan kaldırdık ve kaldırmaya 
devam ediyoruz. İkincisi de, gurbette olan-
ları kavuşturmanın mücadelesini verdik 
ve ulaştırma yatırımlarıyla uzakları yakın 
eyledik. Sevenleri birbirinden ayırmamak; 
uzakları yakın etmek, hasretleri tüketmek, 
bizim, AK Parti hükümetlerinin, 12 yıla 
vurduğu en güçlü damga oldu. Burada dur-
mayacağız değerli kardeşlerim... “Bu kadar 
yeter” demeyeceğiz... “İşimiz artık bitti” de-
meyeceğiz... “Yorulduk” hiç demeyeceğiz. 
Türkiye’de daha yapılacak çok iş var, uzun 
ince bir yolumuz var ve kararlılıkla gelece-
ğe yürümeyi sürdüreceğiz. İlk planda hede-
fimiz 2023... Önümüzdeki 9 yıl içinde, daha 
çok çalışarak, daha bir azimle, kararlılıkla 
çalışarak, inşallah 2023 hedeflerini tek tek 
tutturacağız. Arkasından çocuklarımıza 

bir vizyon bırakacak, bir miras bırakacak, 
2053 hedeflerine koşmalarını sağlayacağız. 
Onun da ardından, torunlarımızın inşal-
lah, 2071 hedeflerine koşmalarını temin 
edecek, bu hedefi, bu özgüveni onlara aşı-
layacağız. 

Şunu unutmayın değerli kardeşlerim... 12 
yıl önce, bizim hedef olarak gördüğümüz 
seviyelerin, birileri hayalini dahi kura-
mıyordu. İşte bugün, hayali dahi kurula-
mayan o seviyelere ulaştık. Hayalleri tek 
tek hedefe, hedefleri de tek tek gerçeğe 
dönüştürdük. Şimdi, çok daha büyük he-
deflerimiz, çok daha büyük hayallerimiz 
var. Burada bir kez daha, açık ve net olarak 
şunu ifade etmek istiyorum... Türkiye’yi, bu 
kutlu yürüyüşünden hiç kimse alıkoyama-
yacak. Bu aziz milletin istikbal yürüyüşüne 
hiç kimse engel olamayacak. Allah’ın izniy-
le, milletimizin desteği ve hayır duasıyla, 
önümüze çıkan tüm engelleri aşacak, tüm 
hendekleri atlayacak, Türkiye’yi tek tek, 
zincirlerinden, prangalarından kurtaracak 
ve geleceği inşa edeceğiz. Türkiye üzerine 
kirli hesaplar yapanlar, alçakça tuzaklar 
kuranlar, haince saldırılar düzenleyenler, 
bir şeyi unutuyorlar. Bu ülke, dualar üzeri-
ne kurulmuş bir ülkedir. Bu ülke, şehitlerin 
kanı üzerine kurulmuş bir ülkedir. Türkiye 
Cumhuriyeti, aziz milletin fedakarlığıyla, 
binlerce yıla sari bir devlet kültürünün 
üzerine bina edilmiş bir ülkedir. Her karı-
şında şehitlerimizin kanı olan bu ülkeyi, 
hiç kimse, hem de montaj kasetlerle, son 
derece kirli oyunlarla, planlarla yıprata-
maz, bu ülkenin istikametini bozamaz. 
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Bakın sevgili kardeşlerim... Tarih, Mayıs 
2013... Türkiye her alanda çok büyük 
başarılara imza atıyor... Ekonomide üst 
üste sevindirici haberler geliyor... Faizler 
tarihinin en düşük seviyelerine geriliyor, 
IMF borcu ödeniyor, ihracatta rekor kırı-
lıyor, nükleer santral anlaşması yapılıyor, 
havalimanı ihalesi yapılıyor. Çözüm süreci 
kararlılıkla ilerliyor, barış umutları ço-
ğalıyor. İşte tam böyle bir zamanda, Gezi 
Olayları adı altında, Türkiye’ye adeta bir 
suikast yapılıyor. Dikkatinizi çekiyorum: 
Bana değil, hükümete değil, AK Parti’ye 
değil, Türkiye’ye, millete, yani size suikast 
yapılıyor. Haftalarca, caddelerde, sokaklar-
da vandallar yakıp yıkıyor. Birileri, çok bü-
yük bir ihanetle, olan biteni dünyaya farklı 
şekilde anlatıyor ve Türkiye’nin imajını 
karalıyor. İstikrara, huzura, barışa adeta 
saldırı düzenleniyor. Tam bu aşılmışken, 
Gezi Olayları’nın açtığı tahribat tamir edil-
mişken, bu sefer 17 Aralık darbe girişimi 
yapılıyor, aynı şekilde bir başka suikast 
girişimi devreye giriyor. Gezi Olayları’nda 
başarılamayanlar, işte 17 Aralık darbe-
siyle başarılmak isteniyor. Ben asıl şunu 
merak ediyorum: Ey CHP! Senin bu ihanet 
çemberinde ne işin var? Ey MHP! Senin, 
devlete, Türkiye’ye yönelik bu saldırıda ne 
işin var? 

Bakın burada sizlere bir şey söyleyece-
ğim... CHP ve MHP genel başkanlarına, 
işte bu Pensilvanya’nın temsilcileri gitmiş-
ler, bunlara vaatlerde bulunmuşlar. Biz, 17 
Aralık’ta, 25 Aralık’ta hükümeti devirece-
ğiz demişler. Montajları piyasaya süreceğiz 
demişler. Ses kayıtlarını piyasaya sürece-
ğiz demişler. Medyayı yanımıza aldık, bazı 

işverenleri yanımıza aldık, onlarla birlikte 
saldıracağız demişler. CHP ve MHP genel 
başkanları da bunlara aldanmış, bu ihanet 
çemberinin içinde görev üstlenmişler. İşte 
şu anda, çuvalladılar, tökezlediler ama bu 
çamurun içinden çıkamıyorlar. 3 kafadar, 
CHP, MHP ve Pensilvanya; onlarla bir-
likte malum medya, onlarla birlikte bazı 
işverenler, düştükleri kuyudan çıkmanın 
mücadelesini veriyorlar. Planları bozuldu. 
Niyetleri deşifre oldu. Darbe girişimleri 
sonuçsuz kaldı. Bakın şu anda da, sürekli 
söylentiler yayıyorlar. Yeni ses kayıtları 
çıkacakmış. Yeni montajlar çıkacakmış. 
Ellerinde ne varsa, buyursunlar servis 
etsinler. Biz bunlardan korkmadık ve asla 
korkmayacağız. Hiç kimse de bunlardan 
korkmasın. Gazeteciler, işverenler, millet-
vekilleri, bürokratlar, siyasetçiler bunlar-
dan korkmasın. Bunların, hem iradeleri, 
hem ülkeyi, kasetlerle teslim almalarına 
hiç kimse izin vermesin. Biz, hukuk için-
de, bunun hesabını soracağız. Milletimin 
de 30 Mart’ta bunun hesabını soracağına 
inanıyor, 30 Mart’ta milletimin bunlara en 
güzel karşılığı vereceğine güveniyorum. 

Bakın, Pensilvanya ile CHP kafa kafaya 
verdiler, İstanbul’a bir aday çıkardılar. 
Ortak aday... Şu anda, o paralel örgütün 
bütün birimlerinde, bu ortak adaya oy 
verilmesi için baskılar yapılıyor, telkinler 
yapılıyor, hatta ikna odaları kuruluyor. 
Ama malzeme çürük... CHP’den yolsuz-
luk nedeniyle ihraç edilmiş birini aldılar, 
İstanbul’a aday yaptılar. İşte bu CHP, bu 
Pensilvanya, bir yandan bizi yolsuzluk ve 
rüşvetle itham ediyor; ama öbür yandan, 
yolsuzluğu tescilli birini İstanbul’da aday 
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yapıyor. Bunlar bu kadar ikiyüzlü, bu ka-
dar samimiyetsiz. Geçen hafta, Trabzon-
lular Gecesi’ne gitti, yuhalandı, orada bir 
vatandaşı yumrukladı. Sonra da, “O vatan-
daş AK Partiliydi” diye savunma yapıyor... 
Bakar mısınız şuna... Özrü kabahatinden 
büyük... AK Partili olunca yumruk atmak 
meşru mu oluyor? AK Partili olunca şid-
det uygulamak meşru mu oluyor? İşte, 
oradaki AK Partiliye nasıl bakıyorlarsa, 
AK Parti’ye oy verenlere de öyle bakı-
yorlar. İnanıyorum ki, İstanbul bunlara 
o yumruğun hesabını sandıkta soracak. 
Trabzon da o yumruğun hesabını soracak. 
Ama bütün Karadeniz’den, özellikle de 
Giresun’dan, bunlara hesap sormalarını 
bekliyorum. Giresun’un, bu darbecilere, 
bu Pensilvanya’nın yol arkadaşlarına değil, 
kendilerinin hizmetkârı olan AK Parti’ye, 
hem İstanbul’da, hem de Giresun’da müh-
rü basmalarını bekliyorum. 

Bu arada CHP Genel Başkanı Giresun’a 
gitti, orada yine üst üste yalanlar söylemiş, 
üst üste iftiralar sıralamış, üst üste vaat-
lerde bulunmuş. Mazotu 1.5 liraya indi-
recekmiş... Türkiye’nin siyaset tarihi bun-
ları söyleyenlerle dolu. Böyle bol keseden 
atanların şimdi nerede olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz, görüyorsunuz... Biz vaatte 
bulunmuyoruz, icraat yapıyoruz. Çiftçi-
mize ilk kez mazot desteğini biz başlattık. 
2003-2013 yılları arasında, çiftçimize top-
lam 4 milyar 657 milyon lira mazot desteği 
verdik. Fındık konusunda da aklına geleni 
söylemiş. 

Bakın sevgili kardeşlerim... Ruhsatlı 
alanda fındık üretimi yapan Karadenizli 

kardeşlerimize, 2009-2013 arasında 3 
milyar lira destek ödemesi yaptık. Sadece 
Giresun’da, 4 yılda yaklaşık 600 milyon 
lira destek ödemesi yaptık. Şimdi buradan 
da Giresunlu fındık üreticilerimize bir 
müjde veriyorum. Fındık üreticilerimize, 
2013 yılı ürünü alan bazlı destek ödemesi 
olan, yaklaşık 800 milyon lirayı, 15 Mart’a 
kadar ödüyoruz. Bu paralar, 15 Mart’a 
kadar banka inşallah hesaplarına yatmış 
olacak. Bu müjdeyi de, Giresun’daki kar-
deşlerimizle paylaşmanızı sizlerden rica 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim... 

30 Mart’ta, İstanbul, inşallah yeniden AK 
Parti diyor, yine AK Parti diyor... Ancak 
biz, Giresun’un da AK Parti demesini isti-
yor, bunu arzuluyoruz. 30 Mart akşamı, 
Giresun’dan iyi haberler bekliyoruz. İstan-
bul ve Giresun’da yapacağınız çalışmalarla, 
bu müjdeyi bizlere getireceğinize yürekten 
inanıyorum. Giresun günleri hayırlı olsun 
diyorum. Giresun Federasyonu’na, katkı 
veren belediyelerimize, bu güzel buluşma 
için teşekkür ediyorum. Yeniden buluş-
mak, yeniden kavuşmak umuduyla, sizleri 
Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli hanım kardeşlerim, sevgili İs-
tanbullular...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Türkiye’nin ve tüm dünya kadınları-
nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik 
ediyor, 8 Mart’ın barışa, dostluğa, kardeşli-
ğe, dayanışmaya vesile olmasını yürekten 
temenni ediyorum. Kadın ve demokrasi 

derneği KADEM’e, derneğimizin değerli 
başkanına, yönetim kuruluna ve tüm üye-
lerine, bu muhteşem buluşmayı tertip et-
tikleri için şükranlarımı sunuyorum. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, katkı 
ve desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür 
ediyorum. Öncelikle, bu muhteşem salon-
daki tüm hanım kardeşlerimizin Kadınlar 
Günü Kutlu olsun diyorum. Türkiye’nin 

İstanbul | 8 Mart 2014 

8 Mart Kadın Ve Demokrasi 
Buluşması
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81 vilayetinde, tarlalarda, atölyelerde, fab-
rikalarda, hastanelerde, okullarda, kamu 
ve özel sektörde çalışan, evlerinde çalışan 
kadınlara, emeklerinden dolayı şahsım, 
ülkem ve aziz milletim adına teşekkür edi-
yorum. Esnaf hanım kardeşlerimize, sana-
yicilere, girişimcilere; idareci hanım kar-
deşlerime, bakan, milletvekili, siyasetçi, 
bürokrat hanım kardeşlerimize buradan 
selamlarımı iletiyorum. 30 Mart seçimleri-
ne hazırlanan tüm kadın belediye başkan 
adaylarına, Meclis üyesi adaylarına, kadın 
muhtar adaylarımıza buradan başarılar 
diliyorum. Buradan, bu muhteşem salon-
dan, dünyanın tüm emekçi kadınlarını, 
mazlum kadınlarını, mağdur kadınlarını 
da yürekten selamlıyorum. Şehit Esma’nın 
şahsında, Mısır’ın tüm şehit kadınlarını 
rahmetle yad ediyor; Mısır’ın yürekli ka-
dınlarını gönülden selamlıyorum. Yarım 
asrı aşkın süredir, dünyaya direnişi öğre-
ten, dünyaya bir kadın gibi dik durmayı 
öğreten, onurlu ve kahraman Filistin 
kadınlarını buradan selamlıyorum. Gün-
lerce aç kalmayı göze alıp, bulduğu bir 
avuç pirinci evladına yediren, gözünün 
önünde canından bir parça evladı yitip 
giden, ama yine de onurluca ayakta kalan 
Somali’nin kadınlarını selamlıyorum. 
Acıyı artık bal eylemiş, acıyla yaşamayı öğ-
renmiş, dünyanın ilgisizliğine kahreden, 
Türkiye’nin desteğiyle umutları can bulan 
Myanmar’ın mazlum kadınlarını selamlı-
yorum. Afganistan’ın, Irak’ın, Afrika’nın, 
Kafkasya’nın, Balkanlar’ın tüm mağdur 
kadınlarını; batıda, istismar edilen, bir 
meta haline getirilen, emeği, bedeni, duy-
guları alınıp satılan tüm mazlum kadınları 
selamlıyorum. 

Elbette, bugün buradan, bu 8 Mart’ta, 
Suriye’nin yiğit kadınlarını özellikle se-
lamlıyorum... Şam’ın, Halep’in, Hama, 
Humus, İdlib’in kadınlarına buradan ku-
cak dolusu selam gönderiyorum. İnsanlık 
tarihinin en büyük katliamına sahne olan, 
adeta insanlığın can çekiştiği Suriye’de, 
evladına, eşine, anne babasına siper olan; 
vatanı için canını ortaya koyduğu kadar, 
evi ve ailesi için de analık cesaretini ortaya 
koyan Suriyeli kadınları selamlıyorum. 
Batı’nın, güçlü devletlerin, zenginlerin 
sırtlarını döndüğü, isimleri anılmayan, 
isimleri olmayan, unutuldukları hissine 
kapılan tüm Suriyeli kadınlara buradan 
sesleniyorum: Türkiye hep yanınızda 
oldu, hep yanınızda olacak. Türkiye’nin 
kadınlarının yüreği sizlerle çarpıyor, 
inanın ebediyen sizlerle olacak diyorum. 
İster Suriye’de, ister Kilis’te, Gaziantep’te, 
Hatay’da, tüm Suriyeli kardeşlerimize, bu 
buruk 8 Mart’ın hayırlı olmasını, hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Kardeşlerim... 

Buradan, Trakya’nın ve Anadolu’nun çi-
lekeş kadınlarını özellikle selamlıyorum. 
Şehitlerimizin mübarek anneleri! Sizleri 
kalpten selamlıyor, her birinizin o müba-
rek ellerinden öpüyorum. Şehitlerimizin 
dul eşleri, yetim kızları, sizleri de bir kez 
daha selamlıyorum. Bütün aziz şehitleri-
mizin mekânları inşallah cennet olsun, 
Allah hepsinden razı olsun diyorum. Terör 
şehidi hanım kardeşlerimize, Kurtuluş 
Savaşımızın kahraman şehit ve gazi kadın-
larına, tarihimizin tüm şehit kadınlarına 
bugün buradan bir kez daha rahmet niyaz 
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ediyorum. Buradan, vatanımız, yurdumuz, 
bayrağımız kadar sıcak, annelerimizi de 
yürekten selamlıyorum. Vefat eden anne-
lerin hepsine rahmet niyaz ediyor; tüm 
annelere uzun, hayırlı ömürler diliyorum. 
Buradan, eşimin, sevgili kızlarımın da 
Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyo-
rum. Davasını kuşanmış, vatanı, milleti, 
çocukları ve istikbali için çırpınan siz ha-
nım kardeşlerimi ayrıca selamlıyor, sizlere 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Demok-
rasi diyen, hak diyen, kadın mücadelesi 
diyen, onur mücadelesi diyen, KADEM 
gibi sivil toplum örgütlerini, sendikaları, 
AK Parti’nin kadın kollarını da büyük Tür-
kiye mücadelenizden dolayı samimiyetle 
kutluyorum. 

Değerli hanım kardeşlerim... 

Bu 8 Mart’ta, Mersin Arslanköy’ün ka-
dınlarına buradan özellikle selamlarımı 
gönderiyorum... Evet... Demokrasi ve 
kadın denildiğinde, Türkiye’de, Mersin 
Arslanköylü kadınların o muhteşem, o 
cesur direnişi hatıra geliyor. Daha önce 
anlattım; fakat burada, 8 Mart’ta, demok-
rasi ve kadın toplantısında bunu bir kez 
daha anlatmak arzusundayım. Yıl 1947... 
Türkiye’de yerel seçimler yapılmış... Halk, 
akın akın Demokrat Parti’nin, merhum 
Menderes’in adaylarına oy vermiş. Ancak, 
sandığa Demokrat Partinin oyları atılır-
ken, tasnifte her şey değişiyor, Demokrat 
Parti değil, CHP kazanmış gibi gösteriliyor. 
Türkiye’nin hemen her yerinde, sandıklar 
çalınarak, sandıklara el konularak, çıkan 
sonuçlar değiştirilerek, demokrasinin 
değil, “idare fırkası”nın kazanması sağla-

nıyor. İşte bu oyunu, Mersin Arslanköy’de 
de oynamak istiyorlar. Oylar kullanılıyor, 
sonra sayılıyor. Sonuç: CHP’li adaya 54; 
Demokrat Parti’nin adayına 566 oy çı-
kıyor. Tabii CHP bunu kabullenemiyor. 
Yeniden seçim yapılacak deniliyor. Va-
tandaştan sandığı istiyorlar. İşte o zaman, 
Arslanköy’ün kahraman kadınları devreye 
giriyor. “Sandık namusumuzdur” diyorlar. 
Sandığı teslim etmiyorlar. Köye güven-
lik güçlerini yığıyorlar. Adeta kuşatma 
yapıyorlar. Havaya, sağa sola silahla ateş 
ediyorlar. Hamile kadınlara, çocuklu ka-
dınlara dahi eziyet ediyorlar. Sandığı gasp 
ediyor, sonra sandıktan istedikleri sonu-
cu çıkarıyorlar. Ama Arslanköy’ün çilesi 
bitmiyor... 92 kişi, sandığa, demokrasiye, 
oylarına sahip çıktıkları için gözaltına alı-
nıyor. Bazı çocuklu kadınlar, yanlarında 
çocuklarıyla, 8 ay hapiste kalıyor. Sonuçta 
Arslanköy’ün kadınları destan yazıyorlar. 
Sonuçta, Arslanköy’ün kadınları, “Sandık 
namustur” diyerek, demokrasiye giden 
cesaret yolunu açıyor. İşte, 1950’de, artık 
CHP Demokrat Parti karşısında direnemi-
yor, bütün hilelerine rağmen seçimi kaybe-
diyor, iktidarı devrediyor. 

Evet kardeşlerim... Sandık, namustur... 
Sandık, demokrasinin yegâne aracıdır. 
Sandık, millî iradenin tecelli ettiği yerdir. 
İşte ben de, bugün, sizlerden, Türkiye’de-
ki tüm vatandaşlarımdan, özellikle de 
hanım kardeşlerimden, sandığa sahip 
çıkmanızı rica ediyorum. Zira 67 yıl önce 
olduğu gibi, bugün de sandığı kaçırmak, 
sandığı gasp etmek isteyenler var. 67 yıl 
önce olduğu gibi bugün de sandığı orta-
dan kaldırmak isteyenler var. Dün olduğu 



Recep Tayyip ERDOĞAN

436

gibi bugün de, sandıktan umudunu kesip, 
sandık dışı yollara tevessül edenler var. 
İşte bunların karşısında siz duracaksınız. 
Bunların karşısında önce benim hanım 
kardeşlerim duracak. Sandığa, iradenize, 
demokrasiye; ama en başta kendi geleceği-
nize, çocuklarınızın geleceğine sizler sahip 
çıkacaksınız. 

Unutmayın değerli kardeşlerim... Merhum 
Menderes’e ne yaptılarsa, bugün de bizlere 
aynısını yapmaya çalışıyorlar. Sandıkta 
yenemedikleri, milletin yüreğinden söküp 
atamadıkları Menderes’i, zorbalıkla, kal-
leşlikle, alçaklıkla alt etmek istemişlerdi. 
Ona çok ağır iftiralar attılar; bugün bize de 
aynısını yapıyorlar. Merhum Menderes’in 
ailesine dil uzatacak kadar şereflerini, hay-
siyetlerini yitirmişlerdi; bugün bize de ay-
nısını yapıyorlar. Merhum Menderes’i dü-
şürmek için, sokakları hareketlendirmiş, 
ülkede gerilimi tırmandırmak istemişler-
di; bugün de aynısını yapıyorlar. Merhum 
Menderes’in hizmetlerini engellemişlerdi, 
bugün de aynısını yapıyorlar. O gün hangi 
manşetleri attılarsa, o gün hangi yazıları 
yazıp, hangi yalanları söyledilerse, bugün 
de tıpatıp aynısını yapıyorlar. Açık söylü-
yorum: Beyhude çaba içindeler. Hiçbir şey 
elde edemeyecekler. Bu millet, Menderes’i 
kalbine gömdü, Menderes’i başının tacı 
yaptı; bu millet, bir kez daha sandığını 
vermez, bir kez daha iradesini çaldırmaz, 
bir kez daha, asla Başbakanını sahipsiz 
bırakmaz. O gün, zorbalıkla, silahla, hapis-
le, sıkıyönetimle milleti sindirdiler. Ama 
bugün bu millet, demokrasiden, millî ira-
deden, büyük Türkiye hedeflerinden asla 

taviz vermez, ihaneti asla ve asla cevapsız 
bırakmaz. 

3 haftadır meydanlardayız... 22 Şubat’ta 
S i va s ’ t a n  y o l a  ç ı k t ı k ,  e n  s o n  d ü n 
Eskişehir’de, 18’inci mitingimizi yaptık. 
İnanın, meydanları hiç bu kadar coşku-
lu görmedik. Meydanları hiç bu kadar 
heyecanlı, bu kadar kalabalık görmedik. 
Anadolu’da, Trakya’da, millet hükümeti-
ne, partisine, Başbakanına sahip çıkıyor. 
Tüm Türkiye’de aziz millet, iradesine, 
demokrasiye, istikbaline sahip çıkıyor. 
Gittiğimiz her şehirde adeta tarih yazı-
lıyor. Gittiğimiz her şehirde, halk, göz 
yaşları içinde Başbakanını kucaklıyor. 
İşte şu anda bunu gölgelemek için, bunu 
farklı göstermek için, muhalefet partileri 
ve medya, kırk dereden su getiriyorlar. 
MHP Genel Başkanı çıkıyor, bu coşkuya 
montaj diyor. CHP Genel Başkanı çıkıyor, 
bu muhteşem kalabalıklara taşıma diyor. 
Medya çıkıyor, bu sevdaya, bu muhabbete 
çamur atıyor. Bunlar, millet iradesini hiç-
bir zaman kabullenemediler, hiçbir zaman 
da kabullenemeyecekler. Milleti hiçbir 
zaman anlamadılar. Millete ve onun ter-
cihlerine hiçbir zaman saygı duymadılar. 
Kendilerini akıllı zannediyor, kendilerini 
seçkin zannediyor, milletin tercihlerini 
aşağılıyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Bu 
ülkeyi artık manşetler yönetmiyor. Bu ül-
keyi artık holding patronları yönetmiyor. 
Bu ülkeyi, Pensilvanya’daki çiftliğinde 
oturup, buraları karıştıran fitneciler de 
yönetmiyor. Bu ülkeyi millet yönetiyor 
ve her zaman da millet yönetecek. Şimdi 
çıkmışlar, bir kez daha, o bildik türkülerini 
söylemeye başladılar... “Tek adam” demeye 
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başladılar... “Diktatör” demeye başladılar... 
Buradan onlara da sesleniyorum... Tek 
adam diyenlere sesleniyorum... Diktatör 
diyenlere sesleniyorum... Hodri meydan, 
seçime 22 gün var. 22 gün sonra sandık or-
taya gelecek. Buyurun, devirin o diktatörü. 

Düşünebiliyor musunuz?.. Biz, seçim için 
çalışıyoruz. Biz sandık için çalışıyoruz. 
Bizim gündemimizde sadece 30 Mart var. 
Ama işte bunlar, işte bu CHP, MHP, Pensil-
vanya ve yandaş basın, seçimi görmüyor, 
30 Mart’ı görmüyor, diktatörlükten, tek 
adamlıktan bahsediyorlar. Ben burada bir 
şeyi de açık açık ifade edeceğim... Ülkemin 
ulusal güvenliğine bir saldırı varsa, ben 
onunla mücadele ederim. Ülkemin istikla-
line yönelik saldırı varsa, ben onunla sonu-
na kadar mücadele ederim. Ülkemin birli-
ğine, bütünlüğüne, istikrarına, huzuruna 
karşı saldırı varsa, ben ona göğsümü siper 
ederim. Hukuk içinde, demokrasi çerçeve-
sinde, gereken neyse, onu yapmakta asla 
tereddüt etmeyiz. Hiç kimsenin bu vatan 
toprakları üzerinde ameliyat yapmasına 
müsaade etmeyiz. Ne kasetler, ne montaj-
lar, ne iftiralar, ne de ananaslar, tespihler, 
bu ülkenin birliğini, dirliğini bozamaz, 
buna asla göz yummayız.

Dikkatinizi çekiyorum değerli kardeşle-
rim... Son 2 yıl içinde, Türkiye’de 509 bin 
516 kişinin telefonları dinlenmiş. Bun-
ların ne kadarının hukuki dinlendiği, ne 
kadarının keyfi dinlendiği bilinmiyor. İşte 
bu paraleller, bu vatan hainleri, kayıtla-
rı sildikleri için, izleri yok ettikleri için, 
skandalın boyutları şimdilik tam bilinmi-
yor. Düşünebiliyor musunuz?.. Belki de 

sizin telefonunuzu da dinlediler. Eşinizle, 
çocuklarınızla, annenizle, babanızla, kar-
deşlerinizle, dostlarınızla yaptığınız görüş-
meleri dinlediler. Hiçbir ayrım yapmadan 
partileri dinlemişler. Milletvekillerini, 
partilerin genel merkezlerini, il başkan-
lıklarını dinlemişler. Ülkenin cumhurbaş-
kanını, Başbakanını dinlemişler. Bunları 
dinlemekle kalmamışlar, alçakça, haince, 
bu kayıtları belli yerlere servis etmişler. 
İşte o belli yerler, şu anda bu dinlemeleri 
şantaj amacıyla kullanıyorlar. Gazetecile-
re şantaj yapıyorlar. İşadamlarına şantaj 
yapıyor, haraç topluyorlar. Bürokratlara, 
siyasetçilere şantaj yapıyorlar. Ben de 
buradan, telefonları dinlenen herkese 
açık bir çağrıda bulunuyorum: Bu şantaja 
boyun eğmeyin. Bu tehditlere asla boyun 
eğmeyin. Korkuyla yaşamayın. Cesur olun, 
yürekli olun ve sizleri dinleyenlere karşı 
tavrınızı ortaya koyun. İşte bizi de tehdit 
ediyor, bize de şantaj yapıyorlar. Şantaj 
yetmediğinde, montaj yapıyorlar. Ama 
biz boyun eğmedik, boyun eğmiyoruz. Biz 
bu tehditlere eyvallah demedik, eyvallah 
demiyoruz. İşadamlarına sesleniyorum: 
Korkmayın. Gazetecilere sesleniyorum: 
Korkmayın. Siyasetçilere, AK Parti’nin ol-
duğu kadar, CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin 
milletvekillerine sesleniyorum: Korkma-
yın. Siz değil, sizi dinleyenler utansın. Siz 
rezil olmazsınız, cesur olun, sizi dinleyen-
ler rezil olsun. Bırakın, Pensilvanya rezil 
olsun. Bırakın, hoca kılığındaki telekulak 
rezil olsun. Bırakın, bu kayıtları dinleyen, 
bunları yayımlayan, gazetelerinde, tele-
vizyonlarında, utanmadan, sıkılmadan, 
haysiyetsizce bunları sergileyenler rezil 
olsun. Haftalardır, CHP Genel Başkanı, 
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MHP Genel Başkanı, ellerinde bu kayıtlar-
la dolaşıyorlar. Pensilvanya bunların eline 
kayıtları tutuşturdu, montajları verdi, 
onlarla idare ediyorlar. 77 milyona sesleni-
yorum: Bu dinlemelere karşı öyle bir tavır 
koyun ki, kaset siyaseti yapan CHP Genel 
Başkanı, MHP Genel Başkanı rezil olsun. 
Şunu da özellikle söylüyorum... Dünya 
üzerinde hiçbir ülke, gizli görüşmelerin, 
özellikle de devlet başkanlarının, başba-
kanların, bakanların gizli görüşmelerinin 
yayımlanmasına müsaade etmez. Gelişmiş 
demokrasilerde de buna müsaade edilmez. 
İngiltere’de, bazı gazeteciler dinleme yap-
tılar, bunu yayımladılar, hukuk karşısında 
hesap verdiler. Amerika’da, ulusal güven-
liği tehdit edecek yayınlar yapanlar, me-
sajlar atanlar, devlet sırlarını açıklayanlar 
bunun hesabını verdiler. 

Hiç merak etmeyin... Türkiye’de de bunun 
hesabı soruluyor ve sorulacak. CHP’ye, 
MHP’ye, bu malum medyaya rağmen biz 
bunun hesabını soracağız. İstiklalimize, 
istikbalimize, devletimize yönelik bu 
saldırının hesabını çok ağır soracağız. 30 
Mart’ta da sizin, sandıkta bunun hesabını 
soracağınıza yürekten inanıyorum... 

Şunu unutmayın değerli kardeşlerim... 
Bu saldırganlar, aslında AK Parti’yi değil, 
Başbakan’ı, hükümeti değil, sizin gelece-
ğinizi, çocuklarınızın geleceğini hedef 
alıyorlar. Bunlar aslında, sizin ve çocukla-
rınızın istikbaline kastediyorlar. Bunlar, 
sizin mahremiyetinizi çiğnemeye çalışı-
yorlar. 12 yıldır Türkiye’deki gelişmeleri 
kabullenemiyor, Türkiye’nin büyümesine, 
yeni Türkiye’ye saldırıyorlar. Bu saldırı, en 

başta benim ülkemin kadınlarına yapılmış 
bir saldırıdır. Bu ülkenin yürekli kadınları, 
ben inanıyorum ki, kendilerine, çocukla-
rına, aileye yapılan bu saldırıya en güzel 
cevabı verecektir. 12 yıldır, her ne yap-
tıysak, inanın, önce hanım kardeşlerimiz 
için yaptık, önce çocuklarımız için yaptık. 
Ekonomiyi 3 kattan fazla büyüttük: Hanım 
kardeşlerimiz ve çocuklarımız için büyüt-
tük. Eğitimi, Türkiye’nin önceliği haline 
getirdik: Sizin ve çocuklarınız için bunu 
yaptık. Dış politikada Türkiye’nin gücünü, 
itibarını artırdık: Sizler ve çocuklar için 
yaptık. Demokrasinin gücüne güç kattık, 
millî iradeyi daha da güçlendirdik: Sizin ve 
çocuklarınız için çetelerle, vesayetle mü-
cadele ettik. Sağlıkta, emniyette, adalette, 
sizin ve çocuklarınız için reformlar yaptık, 
yatırımlar yaptık, tarihî nitelikte adımlar 
attık. Kadınlar çalışsın diye mücadele 
verdik. Kadınlar yönetsin diye mücadele 
verdik. Kadınlar üretsin, kadınlar okusun, 
kadınlar Türkiye’ye istikamet çizsin diye 
mücadele verdik. Anayasa’yı sizler için de-
ğiştirdik. Yasalarda sizler için değişiklikler 
yaptık. Şiddete, sizler için ve sizlerle karşı 
durduk. Ayrımcılıkla, nefret suçlarıyla, siz-
ler için mücadele verdik. Başınızda başör-
tüsü var diye sizleri tahkir ediyor, sizleri 
üniversite kapılarından çeviriyorlardı; bu 
zulme sizin için son verdik. Kamuda, başı 
açık, başı örtülü birlikte çalışabilsin diye 
yasakları kaldırdık. Eşi vefat etmiş kadın-
lara destek verdik, engelli annelerine des-
tek verdik, çocuğunu okula gönderemeyen 
annenin yanında olduk. Kadınların sağlık 
çilesini ortadan kaldırdık, her nerede 
olursa olsun kendilerine ulaştık, her türlü 
sağlık sorunlarında tüm imkânlarımızla 
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yanlarında olduk. Anneler ağlamasın diye, 
eşler dul kalmasın diye, kızlar babasız 
kalmasın diye çözüm sürecini başlattık. 
Kanın, şiddetin, silahların Türkiye’nin 
gündeminden çıkartılmasında annelerin, 
hanım kardeşlerimizin büyük rolü var. 
Mutfaklarda tencere kaynasın diye çalı-
şıyoruz. Sofralarda huzur, bereket olsun 
diye çalışıyoruz. Her bir hanede neşe ol-
sun, o neşe tüm Türkiye’yi kuşatsın diye 
çalışıyoruz. İşte böyle çalışmaya devam 
edeceğiz. Yeni Türkiye’yi sizlerle birlikte 
kurduk, sizlerle birlikte çok daha yüksek 
seviyelere taşıyacağız. 

Değerli hanım kardeşlerim... 

Her zaman özgüven içinde olmanızı sizler-
den rica ediyorum. Başınız asla öne eğil-
mesin. Asla umutsuz olmayın. Asla yeise, 
hüzne kapılmayın. Bilin ki bu ülke, en baş-
ka sizlerin ülkesidir. Bu ülke Anadolu’dur, 
annelerin, kadınların ülkesidir. Tarih bo-
yunca bu topraklara siz istikamet çizdiniz, 
bugün de yarın da, rotamızı sizler belirle-
yeceksiniz. Her meselede mücadeleyi bir-
likte vereceğiz. Her meseleye kadın elinin 
değmesi için daha çok çalışacağız. Rabbim, 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. 
Rabbim, uhuvvetimizi, muhabbetimizi 
muhafaza etsin diyorum. Emeklerinizden, 
dualarınızdan, o koskoca yürekleriniz-
deki şefkatten dolayı her birinize tekrar 
teşekkür ediyorum. 8 Mart dünya kadınlar 
günü kutlu olsun diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli misafirler, sevgili öğretmenler ve 
öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbî duygularımla, sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Afete Hazır Okul 
Kampanyası’nın ülkemiz, milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu 
kampanyayı düzenleyen Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
AFAD’a, Millî Eğitim Bakanlığımıza, tüm 
katkı verenlere huzurlarınızda teşekkür 

ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
kardeş ülke Afganistan’da, toprak kay-
ması neticesinde hayatını kaybeden tüm 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, 
yakınlarına, tüm Afganistan halkına sabır 
ve başsağlığı temennilerimizi iletiyorum. 
Bilindiği gibi, Afganistan’ın kuzeydoğu-
sunda, Badahşan vilayetindeki bir köy, 
maalesef tamamen toprak altında kaldı. 
Şu ana kadar yaklaşık 300 kişinin cesedi-
ne ulaşılabildi; vefat edenlerin sayısının 2 

İstanbul | 7 Mayıs 2014 

“Afete Hazır Okul” Toplantısı 
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bin 500 civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Türk Kızılay’ı, bu büyük afetin ardından 
bölgeye ulaşan ilk uluslararası yardım 
kuruluşlarından biri oldu. Kızılay, tespit 
çalışmalarını yaptıktan sonra, bölgede ih-
tiyaç duyulan yardımları ulaştırmak için 
çalışmalara başladı. Yine bir Türk insani 
yardım yuruluşu, İHH da bölgeye ulaştı 
ve mağdurların elinden tutmaya başladı. 
Kızılay’a, İHH’ya, bölgeye ulaşan diğer 
tüm yardım kuruluşlarına da bu vesileyle 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Bir kez daha kardeş Afganis-
tan halkına taziye mesajlarımızı iletiyor, 
ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Ülkemizi bu tür afetlerden ko-
rumasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Hepimiz biliyoruz ki, tabii afetleri engelle-
mek, Afganistan’daki olayda olduğu gibi, 
insan iradesini, insan gücünü aşmakta-
dır. Afetleri engelleyemeyiz ama, bu tür 
olayların en az can ve mal kaybıyla sonuç-
lanması için alabileceğimiz tedbirler var. 
Yerleşim yerlerinin, deprem başta olmak 
üzere, yaşanması muhtemel afetlere karşı 
dayanıklı şekilde inşa edilmesi, bu ted-
birlerden biridir. Afet sonrası kurtarma 
ve yardım çalışmalarının organizasyonu 
da, bu çerçevede dikkatle planlanması ve 
uygulanması gereken önemli bir husustur. 
Ülkemizde, afet öncesi ve sonrası yapıla-
cak çalışmalar konusunda uzun yıllar bi-
linçli bir yapılanmaya maalesef gidileme-
di. Farklı kurumlar, işin farklı yönlerinden 
sorumlu görünüyorlardı ama aralarında 
koordinasyon yoktu. 1999 Marmara ve 

Düzce depremleri, ülke olarak bu konu-
daki hazırlıksızlığımızın en çarpıcı örneği 
olarak karşımıza çıktı. Bunun için biz, 
2009 yılında, ilgili tüm kurumları Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çatısı al-
tında topladık. Nitekim, 2011 yılında yaşa-
dığımız Van depreminde, çok kısa sürede 
afete müdahale ettik. Van’ı yeniden ayağa 
kaldıracak çalışmaları da 1 yılda büyük 
ölçüde tamamladık. Bu süreçte, sadece 
AFAD’ı hızlı ve etkin müdahale yapan bir 
kurum hâline getirmekle kalmadık, sivil 
toplum kuruluşu niteliğindeki yardım ku-
ruluşlarımızın da güçlenmesini sağladık. 
Kızılayımız, aynı şekilde dünyanın nere-
sinde olursa olsun, yaşanan afetlerde olay 
yerine ilk ulaşan, mağdurlara yardım elini 
ilk uzatan kuruluşlardan biri hâline geldi. 
Bunun yanında yine pek çok sivil yardım 
kuruluşumuz, dünyanın dört bir yanında 
göğsümüzü kabartan başarılı çalışmalar 
yürütüyor. Bu vesileyle, gere AFAD, gerek 
Kızılay ve gerekse diğer sivil yardım ku-
ruluşlarımızın çalışmalarında büyük bir 
özveriyle görev alan herkese şükranlarımı 
sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Geçmişte yaşadığımız tecrübeler ışığında, 
geleceğe ilişkin umutlarımızı canlı tutmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun için afetlere 
hazır olma fikrinin tüm toplum tarafından 
benimsenmesini, en az yürüttüğümüz 
büyük altyapı projeleri, demokratik re-
formlar kadar önemli görüyoruz. Büyük 
Türkiye vizyonumuzun, Yeni Türkiye 
anlayışımızın esaslarından biri de, her 
türlü musibete, her türlü yıkıma, her türlü 
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sıkıntıya karşı hazırlıklı olmaktır. Bunun 
için attığımız her adımda, Türkiye’nin 
bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini ak-
lımızda bulundurmak durumundayız. 
Yine, ülkemizin pek çok yerinde sel gibi, 
toprak kayması gibi, kimi zaman kuraklık 
gibi sıkıntıların her an yaşanabileceğini 
göz önünde tutmak, bunlar için gerekli 
tedbirleri almak zorundayız. Takdir-i ilahi 
karşısındaki acziyetimizi elbette biliyoruz. 
Ama, Peygamberimizin buyurduğu gibi, 
önce devemizi sağlam şekilde bağlayaca-
ğız, ondan sonra tevekkül edeceğiz. Biz, 
evvela afetler konusunda bilimin, tekni-
ğin, teknolojinin bize sunduğu imkânları 
sonuna kadar kullanacağız. Siz binanızı 
çürük şekilde inşa ederseniz, bu binayı 
yıkan deprem değil bizzat kendiniz olursu-
nuz. Siz dere yatağına bina inşa ederseniz, 
bu binayı selin basması sadece an meselesi 
hâline gelir. Siz heyelan bölgesinde inşaat 
yaparsanız, o bina eninde sonunda kayar, 
yıkılır. Ülkemizde, çok uzun bir süre, gerek 
imar planlarında, gerek inşa aşamasında 
bu hususlara dikkat edilmemiş, rastgele 
yapılaşma afetlerin yıkıcılığını katbekat 
artırmıştır. Japonya’da 8 şiddetinde bir 
depremde neredeyse hiç can kaybı olmaz, 
hiçbir bina yıkılmazken, ülkemizde 6 şid-
detindeki bir deprem çok ciddi mal ve can 
kaybına yol açabiliyor. Aradaki fark ne? 
Fark, Japonya’da binaların deprem gerçeği 
göz önünde bulundurularak inşa edilmesi, 
bizde ise bu durumun dikkate alınmamış 
olmasıdır. Fay hattının tam üzerine dahi 
bina, fabrika inşa etmiş, yol, demiryolu, tü-
nel inşa etmiş bir Türkiye gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. Hükümetlerimiz döneminde, 
1999 depreminden alınan dersler ışığında, 

bu çerçevede pek çok yeni düzenleme yap-
tık. İmar planlarından inşaatlara kadar her 
alanda, deprem ve diğer doğal afetlere uy-
gun standartlar belirledik ve uygulamaya 
koyduk. Ülkemizi ve milletimizi afetlere 
karşı hazırlaması için AFAD’ı kurduk ve 
görevlendirdik. Böylece kamunun tüm 
imkânlarının koordinasyon içinde, en ve-
rimli şekilde kullanılabilmesini sağladık. 
Van ve Kütahya depremleri, bu konuda 
doğru bir yolda olduğumuzu bize gösterdi. 
Ülkemizin dört bir yanında kurulan ve sa-
yıları 1.000’i bulan deprem ölçüm cihazla-
rı ile bölgemizdeki sarsıntıları hassasiyetle 
ölçüyor ve öngörüler geliştirebiliyoruz. 
Afet alanlarında iletişimin kesintisiz şekil-
de sürdürülebilmesini sağlayacak tekno-
lojiler üzerinde yürüttüğümüz çalışmalar 
sürüyor. Afetler sırasında oluşan karma-
şanın önüne geçecek kriz yönetimi konu-
sunda çok ciddi bir birikim sahibi olduk. 
Hazırladığımız Türkiye Afet Müdahale 
Planı ile, afet anında kimin ne yapacağını 
önceden belirliyoruz. Yine, bir çeşit sosyal 
afet sayabileceğimiz Suriye’den ülkemize 
gelen kardeşlerimizin ihtiyaçlarının kar-
şılanması konusundaki organizasyonu da, 
AFAD açısından başarılı bir sınav olarak 
değerlendiriyorum. Suriye’deki zulümden 
kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimiz 
için AFAD tarafından oluşturulan 22 
kampın, altyapısı ve verilen hizmetlerle, 
gelişmiş ülkeler tarafından dahi örnek 
alındığını görüyoruz. Her geçen gün geli-
şen kurumsal yapısı ve artan birikimi ile 
AFAD, bundan sonraki afetlere ve krizlere 
çok daha etkili, çok daha kapsamlı şekilde 
müdahale edebilecek bir kapasiteye ula-
şıyor. Bu çerçevedeki eksikleri süratle ta-
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mamlayarak, afet ve acil durum yönetimi 
konusunda dört dörtlük bir yapı oluştur-
ma konusunda kararlıyız. 

Değerli kardeşlerim…

Sadece teknik altyapıyı kurmak, afetlere 
hazırlıklı olmak için yeterli değildir. Bu-
nunla birlikte, 7’den 70’e tüm vatandaş-
larımızda afetler konusunda bir bilinç 
oluşmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. 
İnsanımıza, afet durumunda ne yapacağı-
nı, nasıl davranacağını öğretmeden, bu ko-
nudaki hazırlıklarımızı tamamlamış olma-
yız. Bunun için, her anlamda Afete Hazır 
Türkiye hedefi doğrultusunda çok yönlü 
çalışmalar yürütüyoruz. Okulda, ailede, iş-
yerinde, şehrimizde, ülkemizde afete hazır-
lık konusunda, bilhassa afet sonrası ilk 72 
saatte yapılacaklarla ilgili kapsamlı planlar 
ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleşti-
riyoruz. Afete Hazır Okul Kampanyası da, 
bu hazırlıklardan biridir. Bu kampanya ile 
yüzbinlerce öğretmenimizi ve milyonlarca 
öğrencimizi eğiterek, afetlere karşı hazır-
lıklı hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Esasen, bu 
tür hazırlıklar bizim tarihimizde, kültürü-
müzde zaten mevcut olan hususlardır. Sul-
tan II. Selim Han zamanında, 1572 yılında 
yayımlanmış bir ferman var. O dönemde 
İstanbul’daki evler ahşap olarak inşa edi-
liyordu. Dolayısıyla çıkan yangınlar çok 
büyük tahribata yol açıyordu. Öyle ki, bazı 
yangınlarda İstanbul’un 5’te birinin yanıp 
kül olduğundan söz ediliyor. Bu fermanda, 
İstanbul’da yangın felaketi karşısında alı-
nacak önlemler mealen ve özetle şu şekilde 
sıralanıyor: “İnsanlar, kendi evlerinin yük-
sekliğine uygun merdivenler hazırlasınlar 

ve büyük bir fıçı suyu her zaman hazır 
tutsunlar. Allah’ın hikmetiyle yangın mey-
dana gelirse, kaçmayıp komşuları gelene, 
yeniçeri ve diğer halk erişene kadar merdi-
venlerini yaslayıp suyla ateşi söndürmeye 
çalışsınlar.” Yaklaşık 450 yıl sonra biz de 
aynı şeyi söylüyoruz. Afetten korkmak ve 
kaçmak yerine, hazırlıklı ve bilinçli olmak 
için çalışmalıyız. Bu tür kampanyaların, 
afetlere hazırlık konusunda toplumsal 
bilinç oluşturmaya önemli katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum. Diğer yandan, kentsel dö-
nüşüm çalışmaları başta olmak üzere, tüm 
imkânlarımızı kullanarak, şehirlerimizi 
depreme dayanıklı hâle getirmenin çabası 
içindeyiz. Elbette bu tür devasa dönüşüm 
çalışmalarını gerçekleştirmek kolay değil. 
Ama deprem başta olmak üzere afetler kar-
şısında hazırlıklı olmak için zoru başarmak 
durumundayız. Afete Hazır Okul Kampan-
yası için AFAD ve Millî Eğitim Bakanlığı-
mız başta olmak üzere, emeği geçen, katkı 
veren herkese teşekkür ediyorum. Sizleri 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

444

Çok değerli hanım kardeşlerim, muhterem 
anneler, değerli Afyonkarahisarlılar…

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyo-
rum. Bu anlamlı günde, ülkemdeki tüm an-
nelerin, dünyadaki tüm annelerin Anneler 
Günü’nü kutluyorum. 2011 yılında Hakk’a 
uğurladığımız merhume annemle birlik-
te, hayatını çocuklarına adayan, ömrünü 
hayırlı bir evlat yetiştirmek üzere geçiren 
ve ahirete göçmüş olan tüm annelerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Kahramanlık 

diyarı, şehitler diyarı Afyonkarahisar’da, 
şehit annelerinin Anneler Günü’nü özellik-
le tebrik ediyorum, onların her birinin el-
lerinden öpüyorum. Evet... Şehitlerimiz, o 
ulvi mertebeye ulaştıkları andan itibaren, 
anne babalarının evlatları olduğu kadar, 
bu milletin de evlatları oldular. Aynı şekil-
de, şehitlerimizin anneleri de, evlatları o 
mübarek makama eriştiği andan itibaren, 
bu ülkenin, bu milletin anne babaları ol-
dular. Bu millete kahramanlar vermiş tüm 

Afyonkarahisar | 11 Mayıs 2014 

Anneler Günü Programı
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annelere hürmetlerimizi iletiyor, Allah on-
lardan razı olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim...

Kur’an-ı Kerim’de, anne ve babaları kast 
ederek, “Onlara öf bile demeyin” diye 
buyuruluyor. Peygamber Efendimize, as-
habından biri gelip de, “kendisine iyilik 
yapmaya kim daha lâyıktır?” diye sordu-
ğunda, sevgili peygamberimiz şu cevabı 
veriyor: “Annen, sonra annen, sonra baban, 
sonra yakınlık derecelerine göre diğer 
yakınların…” Hazreti Peygamber, anne ve 
baba hasretini hayatı boyunca yüreğinde 
hissetmiş, hem yetim, hem öksüz bir insan 
olarak, onların ne kadar değerli olduğunu 
çok çok iyi biliyordu. Kadınların tahkir 
edildiği, kız çocuklarının diri diri toprağa 
gömüldüğü karanlık bir çağda, Hazreti 
Nebi, kız çocuklarına ve kadınlara haket-
tikleri değeri teslim ediyordu. Efendimiz, 
kadınlara hakettiklerini teslim ederken 
anneleri kadınlardan, erkeklerden, tüm 
insanlardan çok daha ayrı bir yerde tu-
tuyor, onları makamların en yükseğine 
taşıyordu. “Cennet annelerin ayaklarının 
altındadır” buyurmuştu. Babaların değil, 
erkeklerin ya da kadınların değil, çok iyi-
lik yapanların, çok ibadet edenlerin değil; 
annelerin o mübarek ayaklarının altında 
cennetin olduğunu, cennet kokusu olduğu-
nu ifade etmişti. 

Şunun üzerinde hepinizin düşünmesini 
isterim değerli kardeşlerim...

Annelik, biyolojik bir hâl değildir, psikolo-
jik bir hâl değildir. Annelik bir ruhtur, bir 
şuurdur; dünyada hiçbir varlığa bahşedil-
meyen insan üstü duyguların bir gönülde 

toplanması ve orada tezahür etmesidir. 
Nasıl ki aşk tarif edilemez bir duyguysa, 
annelik de tarifi mümkün olmayan, açıkça-
sı aşktan da öte, aşkı da aşan bir duygudur. 
Yüreğinde “anne sevgisi” taşıyan insanla-
rın başka insanları da seveceğine, ailesini, 
yuvasını, vatanını, milletini seveceğine 
inanıyorum. Yüreğinde anne sevgisi olma-
yan, annesine hürmet etmeyen, annesine 
saygı göstermeyen, annesine minnet duy-
mayan insanların ise kalplerinde noksan-
lık hatta hastalık olduğunu düşünüyorum. 
Onun için, bu Anneler Günü’nde, anneleri 
hayatta olanlardan bir ricam var: Mutlaka 
gidin, annelerinize sarılın, annelerinizi 
öpüp koklayın, onları sevindirin… Annele-
rin hakları ödenmez ama sizler gidip yine 
de onlardan helallik dileyin… Eğer gide-
meyecek durumdaysanız, mutlaka arayıp 
hatırlarını sorun, gönüllerini alın. Eğer an-
neleriniz vefat ettiyse, onlara bir Fatiha, bir 
Yasin okuyun, ruhlarına dualar gönderin. 
Aslında bunu sadece Anneler Günü’nde 
değil, her an, her gün, her fırsatta yapın.

Değerli kardeşlerim…

Her zaman ifade ediyorum: Türkiye 7 böl-
gesiyle, 81 vilayetiyle, kadını, erkeği, çocu-
ğu, genci ve yaşlısıyla, 77 milyon insanıyla 
tek bir ailedir. Bu aile, büyük bir ailedir. 
Bu ailenin her bir ferdi birbirine kardeşlik 
bağlarıyla, akrabalık bağlarıyla, vatan, mil-
let, bayrak, yani ortak kader bağlarıyla bağ-
lanmış ve kenetlenmiştir. Hiç şüphesiz, 77 
milyonluk bu ailenin en muhterem, en mu-
teber kişileri de annelerdir. Toplum olarak, 
millet olarak ve elbette hükümet olarak, 
bize düşen, anneleri el üstünde tutmak, 
annelerin mutlu olduğu bir Türkiye’yi tesis 
etmektir. Türkiye, annelerin acı çektiği, 
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annelerin gözyaşları döktüğü, annelerin 
ağladığı bir ülke olmamalıdır. Geçmişte, 
bu ülkede çok büyük acılar yaşandı. Bu 
acılardan en büyük payı da maalesef an-
neler aldı. Doğum sancısıyla dünyaya ge-
tirdikleri evlatlarını teröre, şiddete kurban 
verdiler; dünyanın en büyük acısını, evlat 
acısını yaşadılar. Bunun için bizler, ülke-
miz için, milletimiz için, annelerimiz, ba-
balarımız, evlatlarımız için tarihîbir adım 
attık. Millî Birlik ve Kardeşlik Süreci’ni 
başlattık. Çözüm Süreci’ni başlattık. Dedik 
ki, anneler ağlamasın, annelerin yürekle-
ri yanmasın… Annelerin vicdanları yara 
almasın… Anneler bağırlarına taş basma-
sın… Bu ülkenin hiçbir ocağında, hiçbir 
yuvasında, hiçbir ailesinde evlat acısı ya-
şanmasın… Bu ülkenin hiçbir evine ateş 
düşmesin… İnanın bunu yapmak hiç kolay 
olmadı. Annelerin gözyaşı üzerine, evlatla-
rın kanları üzerine siyaset yapan, istismar 
yapan, oradan çıkar sağlamaya çalışanlar 
bizim bu adımlarımıza destek olmadı. Tür-
lü provokasyonlar yapıldı, yeniden şehit 
cenazeleri gelmesi için, Türkiye’nin yeni-
den yangın yerine dönmesi için beddualar 
edildi, girişimlerde bulunuldu, tahrik 
edici, kışkırtıcı demeçler verildi. Fakat biz, 
bu istismar siyasetine, bu vicdansızlığa, 
bu izansızlığa, bu merhametsiz anlayışa 
kulak tıkadık. Kanı durdurmak, acıları, 
gözyaşlarını dindirmek, zulme dur demek, 
toplumsal barışı tesis etmek için gerekirse 
baldıran zehri içmeye hazırız dedik. Tür-
kiye kazanacaksa, biz kaybetmeye hazırız 
dedik. Çok şükür, samimiyetle attığımız 
bu adımların karşılığını aldık, alıyoruz. 
Bakınız, 1 yılı aşkın bir süredir annelerin 
yürekleri terör nedeniyle yanmıyor. Anne-
lerin üzerine titreyip büyüttükleri gonca 
güller, çiçekler solmuyor, fidanlar kırılmı-

yor. Doğu’da, Güneydoğu’da, anneler rahat 
bir nefes alırken, diğer bölgelerimizde de 
oğlu asker, oğlu polis olan annelerimiz 
kaygıyla yollara bakmıyor. Ben biliyorum 
ki bu başarının, bu barışın sağlanmasın-
da bu ülkenin annelerinin duaları vardır. 
Biliyorum ki, anneler bizim yanımızda… 
Biliyorum ki, annelerin duaları bizimle… 
Ayağının altına cennet serilmiş o mübarek 
annelerin dudaklarından dökülen dualar, 
bizi bugünlere taşıdı. İnşallah o dualar, o 
destekler, Türkiye’yi çok daha güzel günle-
re taşıyacak. İnşallah halis niyetlerle, sami-
miyetle, annelerin dualarıyla başlanan ve 
ilerleyen bu süreç, arzu edilen bir şekilde 
sonuçlanacak, bu ülkeye kalıcı barış hâkim 
olacaktır. Allah’ın izniyle, milletimizin di-
rayetiyle, sabırla, soğukkanlılıkla; birlikle, 
beraberlikle, tek yürek olarak bu süreci 
selamete ulaştıracak, Türkiye’nin bir daha 
böyle acılar yaşamamasını kalıcı olarak 
tesis edeceğiz. Tabii, terör, annelerin yürek-
lerini yakan maalesef tek hadise değil. Bu 
ülkede yoksulluk, en fazla anneleri üzüyor, 
en fazla onlara tesir ediyordu. 12 yıl içinde, 
ekonomiyi 3 kattan fazla büyüterek, doğru-
dan sosyal yardım programları uygulaya-
rak, annelerimizin rahat bir nefes almala-
rını sağladık. Çocuğu yoksulluk nedeniyle 
okuldan uzak kalmasın diye annelere yar-
dım ettik. Engelli yavrusuna bakmak külfet 
olmasın diye annelere yardım ettik. Hem 
anneler, hem de geleceğin anneleri kızlar 
cahil kalmasın diye, onları okulla, eğitim-
le buluşturduk. Eşi vefat etmiş kadınlara 
maaş bağlayarak onların hayata tutun-
masını sağladık. İnanın, her ne yaptıysak, 
önce anneleri, önce çocukları düşündük ve 
adımlarımızı ona göre attık. Yolları, köprü-
leri, tünelleri en başta anneler çocuklarıyla 
sağ salim kucaklaşabilsin, anneler hasta-
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nelere en hızlı şekilde ulaşabilsin diye inşa 
ettik. Modern, sağlıklı, sağlam konutları en 
başta anneler hak ettikleri evlerde yaşaya-
bilsinler diye inşa ettik. Sağlıkta eğitimde 
reformlarımızı en başta anneler ve onların 
yavruları için aydınlık bir gelecek imar 
etmek için çok önemsedik. Enerjide büyük 
adımlar atarken, en başta annelerimiz 
bodrumlardan kömür taşımasın, musluğu 
açtığında sıcak suyla buluşabilsin diye 
attık. Anayasa’da, yasalarda değişiklikler 
yaparken, şehirlerimizi imar ederken, ül-
kemizde ve dünyada barışı güçlü şekilde 
savunurken, en başta annelerimizi düşün-
dük. Bir ülkenin anneleri ne kadar mutlu 
olursa, inanın, çocukları da o kadar mutlu 
olur. Biz işte hep bu anlayışla hareket ettik. 
Burada şu noktanın altını özellikle çiziyo-
rum: Son yıllarda, kadına, çocuğa, anneye 
yönelik insanlık dışı uygulamalar sıkça 
gündeme geliyor. Bu insanlık dışı şiddet, 
arttığından ya da yaygınlaştığından değil, 
toplumda ve medyada bu konuda bir bi-
linç, bir duyarlılık oluştuğu için daha fazla 
gündemde yer alıyor. Geçmişte gizlenen, 
saklanan, ya da önemsiz görülüp üzerinde 
durulmayan şiddet, şimdi artık ortak bir 
hissiyatla daha yoğun şekilde gündemimi-
ze giriyor. Biz, bu konuda Anayasal, yasal 
değişiklikler yaptık, genelgeler çıkardık; 
şiddete karşı çok sert önlemler aldık. An-
cak, takdir edersiniz ki, şiddetle mücadele, 
sadece yasalarla, sadece devletin, hükü-
metin önlemleriyle başarıya ulaşmıyor. 
Şiddet, herkesin sorumluluk yüklenerek 
mücadele vermesi gereken bir sorun. Kom-
şu, komşunun derdinden mesuldür. Kar-
deş kardeşin, arkadaş arkadaşın derdinden 
mesuldür. Aynı topraklar üzerinde yaşayan 
her bir vatandaş, diğer vatandaşın derdin-
den sorumludur. Biz bu insanlık dışı mese-

leyi, sadece yasalarla, cezalarla, tedbirlerle 
değil; en başta toplumsal dayanışmayla, en 
başta ortak millî, manevi değerlerimizle 
çözeceğiz, çözmek zorundayız. Biz, anneye 
el kaldıranın, insan dahi olamayacağı-
nı millet olarak çok iyi biliyoruz; bunu, 
bilmeyenlere de her fırsatta aktarmak 
zorundayız. Kadına, çocuğa şiddet uygula-
yanların, bırakınız aramızda dolaşmasını, 
bizimle aynı havayı solumalarının bile zül 
olduğunu bilen bir milletiz; bunu da her-
kese hissettirmek durumundayız. İnanın, 
tarihimize ve değerlerimize ne kadar sahip 
çıkarsak, bu meselenin çözümü de o kadar 
kolay olacaktır. Kadına el kaldıran, insanlı-
ğa el kaldırmıştır. Çocuğa el kaldıran, şid-
det uygulayan, bir insan dahi olamayacak 
derecede alçalmıştır. Hele hele, Anneye 
el kaldıran, bırakınız insanlığı, bırakınız 
kendi şerefini, ayağının altında cennet 
olan bir varlığa, yani en kutsal varlıkları-
mızdan birine el kaldırmıştır. Biz, şiddetle 
mücadeleyi hız kesmeden sürdürecek, 
hem tedbirleri alacak, hem cezaları daha 
da ağırlaştıracağız. İnanıyorum ki toplum 
da bu meseleye daha da duyarlı olarak, 
bu şiddeti bu topraklardan inşallah söküp 
atacaktır. Bu düşüncelerle, bu temennilerle 
tekrar, bütün annelerin Anneler Günü’nü 
tebrik ediyorum. Mısır’ın, Suriye’nin, 
Myanmar’ın, Afganistan’ın annelerini bu 
Anneler Günü’nde özellikle hatırlıyor, ha-
tırlatıyor, onlara buradan selamlarımızı 
iletiyorum. Annelerin hiç ağlamadığı, hep 
güldüğü bir Türkiye için, böyle bir dünya 
için Allah’a dua ediyor; Rabbim bizi anne-
lerin hayır dualarına mazhar etsin diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili kardeşlerim, çok değerli Samsun-
lular, sevgili gençler, hanımefendiler, be-
yefendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Ramazan-ı Şerif ’in ikinci haftası-
na girdiğimiz bugünde, bu mübarek ayın 
ülkemiz, milletimiz için, Samsun için, tüm 
İslam coğrafyası ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını bir kez daha Rabbimden 
niyaz ediyorum. Bu arada Samsun’a, 30 

Mart’ta AK Parti’ye verdiğiniz büyük 
destekten dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bugün de, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ilk adımını Samsun’dan attık. 
Kutlu başlangıçların şehri Samsun’dan, 
yeni bir kutlu yürüyüşün daha başlan-
gıcını yaptık, bugün buradan bismillah 
dedik. Samsun’dan başlayan bu yeni yü-
rüyüşün, ülkemiz ve milletimiz için, özel-
likle Samsun ve diğer 80 vilayetimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.

Samsun | 5 Temmuz 2014 

Samsun İftar 
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Değerli kardeşlerim... 

Samsun, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan şe-
hir olduğu kadar, demokrasi mücadele-
sinde de çok müstesna bir yere sahip. Gazi 
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da dire-
nişin ve kurtuluşun meşalesini buradan 
yakmış, ilk adımı buradan atmıştı. Gazi, 
çok partili sistem denemesini yaptığında 
da Samsun çok farklı bir yerde durmuştu. 
1930 yılında, yerel seçimlerde, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası da CHP’nin karşısın-
da seçime girmiş; Samsun’da CHP 416 oy 
alırken, Serbest Fırka 3 bin 312 oyla, yüz-
de 80’in üzerinde bir oranla, yani ezici bir 
farkla Belediye Başkanlığını almıştı. Ne 
yazık ki, halkın oyuyla Serbest Fırka’dan 
seçilmiş Belediye Başkanını CHP rahat 
bırakmadı, baskıyla görevinden uzak-
laştırdı. Samsun, iradesine yönelik bu 
haksızlığı ve hukuksuzluğu hiçbir zaman 
unutmadı. Tarihi boyunca, Samsun, de-
mokrasinin, özgürlüklerin, millî iradenin 
ve sandığın yanında çok güçlü şekilde 
yerini aldı. AK Parti’nin kurulduğu andan 
itibaren de Samsun hep yanımızda oldu. 
Yaptığımız reformları, gerçekleştirdiği-
miz sessiz devrimleri Samsun çok hızlı şe-
kilde anladı, benimsedi ve bize her zaman 
destek verdi.

Değerli kardeşlerim... 

Samsun’da ve Türkiye’de, demokrasimiz 
adına şimdi yeni bir başlangıç yapıyo-
ruz. Biliyorsunuz, 2007’de yaptığımız 
bir Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaş-
kanını halkın seçmesini temin ettik. 10 
Ağustos’ta da artık bu büyük dönüşüm 

gerçekleşmiş, bu büyük devrim somut-
laşmış olacak. Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilecek olması, öyle sıradan 
bir reform değildir. Bu, Cumhuriyet ta-
rihimizin en büyük dönüşümlerinden, 
en büyük demokratikleşme adımların-
dan biridir. Zira, Cumhurbaşkanları, 
özellikle darbe dönemlerinin ardından, 
halkın seçtiği iktidarların bir karşıtı ola-
rak konumlandırılmıştı. Yani bir tarafta 
halkın seçtiği hükümet var, diğer tarafta 
devleti temsil eden Cumhurbaşkanı var. 
Şimdi, Cumhurbaşkanının halk tarafın-
dan seçilmesiyle, biz bu ayrımı ortadan 
kaldırıyor, devletle milleti buluşturuyor, 
kucaklaştırıyoruz. Karar, yetki, söz, artık 
tam manasıyla milletin uhdesine geçiyor. 
“Egemenlik milletindir” ilkesi, attığımız 
bu adımla anlam kazanıyor, gerçeklik ka-
zanıyor, somutluk kazanıyor.

Değerli kardeşlerim... 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, sistemde bir aksaklığa, bir soruna 
asla yol açmaz ve açmayacak. Demok-
ratikleşme adımlarımız karşısında her 
zaman bu tür korkular ortaya atıldı. Yap-
tığımız her değişiklikle birlikte, topluma 
asılsız ve gereksiz korkular pompalandı. 
Şu anda da, Cumhurbaşkanının halk tara-
fından seçilmesi nedeniyle, topluma, ül-
keye tedirginlik pompalanmak isteniyor. 
Halkın basireti, feraseti, her şeyin üze-
rindedir. Halk ne derse en iyisini söyler, 
en güzeline karar verir. Bizim milletimiz, 
Anadolu ve Trakya’nın çilekeş sakinleri, 
her zaman vicdanlarıyla karar vermiş, her 
zaman Hakk’ın yanında olmuş, hukukun 
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yanında olmuştur. Halk her zaman, her 
seçimde, en iyiyi, en güzeli tercih etmiştir. 
Halkın Cumhurbaşkanını seçecek olması, 
demokrasimizi, millî iradeyi, en önem-
lisi de ekonomimizi çok ciddi şekilde 
güçlendirecek. Seçilmiş bir hükümet ve 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, inşallah, her 
alanda Türkiye’ye çok daha büyük başarı-
lar kazandıracak. Anayasa’da, yasalarda 
yasama, yürütme ve yargının sınırları 
çizilmiştir. Hiç kimse, olmayan sınırları 
dayatamaz, hiç kimse de kendi sınırları-
nın dışına çıkamaz. Biz, Anayasa ve yasa-
ların içinde kalarak, ancak tüm yetkileri 
kullanarak, koşarak, terleyerek, inşallah 
Türkiye için çok daha faydalı bir döne-
mi başlatmış olacağız. Hiçbir işi yarım 
kalmayacak. Hiçbir proje, hiçbir yatırım, 
hiçbir hedefimiz akamete uğramayacak. 
Aktif dış politikamız daha güçlü şekilde 
devam edecek. Ekonomimiz inşallah daha 
bir istikrarla, daha bir güvenle büyüye-
cek. Avrupa Birliği sürecimiz daha da hız 
kazanacak. Çözüm Süreci, Millî Birlik ve 
Kardeşlik Süreci hız kesmeden, taviz ver-
meden ilerleyecek. Devletimizin birliğine, 
kardeşliğine kasteden paralel yapıyla mü-
cadele daha da kararlılık kazanacak. Hem 
Başbakanın hem de Cumhurbaşkanının 
ihanet şebekeleriyle daha kararlı şekilde 
mücadele ettiği bir süreç başlayacak.

Kardeşlerim...

1 Temmuz’da, AK Parti Grubundaki 
milletvekillerimiz,  şahsımı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanlı-
ğı için aday gösterdiler. Bugün Samsun’da 
ilk mitingimizi yaptık ve süreci başlattık. 

Yarın inşallah Erzurum’a gidecek, oradaki 
kardeşlerimizle kucaklaşacak, oradaki va-
tandaşlarımızla muhabbet edeceğiz. Şunu 
bilmenizi isterim ki, 12 yıldır yaptığımız 
gibi bu seçim sürecinde de, sonrasında da 
biz gerilimlerin, kutuplaşmaların tarafı 
olmayacağız. Bizim, gerilimlere, boş pole-
miklere harcayacak vaktimiz yok. Bizim 
yapacak çok işimiz var, Türkiye için ürete-
cek hizmetlerimiz, eserlerimiz var ve dai-
ma bunların peşinde koşacağız. Açıkçası, 
bizim vizyonumuzla, bizim ufkumuzla, 
diğerlerinin vizyonu ve uf ku arasında 
çok ciddi bir mesafe olduğunu sizler 
de görüyorsunuz. Onlar engellemenin, 
yavaşlatmanın peşindeler. Onlar, durdur-
manın peşindeler. Onlar, Türkiye’yi Eski 
Türkiye’ye döndürmenin peşindeler. On-
lar, arkalarına ihanet şebekelerini alarak, 
kirli ittifakların içine girerek, Türkiye’yi 
küçültmenin, Türkiye’yi eskiden olduğu 
gibi sadece seçkinlerin mutlu olduğu bir 
ülkeye çevirmenin peşindeler. Bizim bun-
larla oyalanacak, bunlarla uğraşarak kay-
bedecek, israf edecek vaktimiz yok. Onlar 
statükoyu güçlendirmenin gayesi içinde-
ler, biz demokrasinin, özgürlüklerin, Yeni 
ve Büyük Türkiye’yi inşa etmenin gayesi 
içindeyiz. Onlar, geleneksel manada, 
darbe ürünü ve darbeci zihniyete sahip 
Cumhurbaşkanları görmek istiyor; bizse 
2023 hedeflerine doğru ilerleyen Büyük 
Türkiye için Cumhurbaşkanı seçiyoruz.

Kardeşlerim... 

28 Ağustos’tan itibaren inşallah yeni bir 
dönem başlıyor. Türkiye artık daha emin, 
daha kararlı adımlarla yürüyeceği bir ge-
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leceğe hazırlanıyor. Bu önemli süreçte, bu 
büyük mücadelede, Samsun’un yine bi-
zimle birlikte olacağına yürekten inanıyo-
rum. Her zaman demokrasi, özgürlükler 
ve millî irade yanında yer alan Samsun’un 
10 Ağustos’ta, rekor bir oy oranıyla bizi 
destekleyeceğine gönülden inanıyorum. 
Bu seçim sürecinde asla rehavet içinde 
olmayacağız. Nasıl olsa kazanırız anlayı-
şı içinde, asla rehavete kapılmayacağız. 
Herkesin sandığa gitmesini, oyunu kul-
lanmasını özellikle bekliyorum. Tatile ve 
başka bir yere gidenlerin, orada oy kulla-
namıyorlarsa, dönüp Samsun’da oylarını 
mutlaka kullanmalarını rica ediyorum. 
10 Ağustos’ta Türkiye yeni bir tarih ya-
zacak. Yeni bir tarih yazılırken, Yeni bir 
Türkiye kurulurken, her birinizin o yeni 
süreçte mührünüzün bulunmasını arzu 
ediyorum. Bir kez daha Samsun’a, kutlu 
mücadelemizde yanımızda olduğu için 
teşekkür ediyorum. Allah hepinizden 
razı olsun diyorum. Hep söyledim: Bu bir 
veda değil, bu bir ayrılış değil. Bu, yeni 
bir başlangıç. Yine beraberiz, yine birlik-
teyiz ve inşallah, el ele, gönül gönle, Yeni 
Türkiye’de birlikte yürüyeceğiz. Oruç-
larınızın, yaptığınız ibadetlerin Allah 
katında kabulünü niyaz ediyor, yeniden 
buluşmak, yeniden kavuşmak umuduyla 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Erzurumlular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili Dadaşlar... 

Hepinizi en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı 
Şerif ’in en muazzez şekilde, ruhuna en 
uygun şekilde yaşandığı bu güzel şehir-
de, Erzurum’da 3.5 ay sonra yeniden Da-
daşlarla birlikte olmanın memnuniyeti 
içindeyim. Ramazan’ın Erzurum için, 
ülkemiz, milletimiz ve İslam coğrafyası 

için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyor; tuttuğunuz oruçların, yap-
tığınız ibadetlerin Hak katında kabulünü 
temenni ediyorum. Yine bu buluşma 
vesilesiyle, 30 Mart’ta, yerel seçimlerde 
AK Parti’ye verdiği yüzde 59 oranındaki 
o büyük destekten dolayı da Erzurum’a 
teşekkür ediyorum. Açıkçası, Erzurum’un 
30 Mart’ta vereceği karar bizim için son 
derece önemliydi. 21 Mart’ta yaptığımız 
Erzurum mitingimizde, Erzurum’un, o 
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muhteşem basiretiyle, gerçek gönül in-
sanıyla sahtesini birbirinden ayıracağını 
söylemiştik. Erzurum’un, şaşmaz ferase-
tiyle, vatanseverle vatanında fitne çıkara-
nı birbirinden ayıracağını; gerçek ilim er-
babıyla alim maskesi arkasına sığınanlar 
arasındaki farkı ortaya koyacağını ifade 
etmiştik. Erzurum, kendisinden beklene-
ni, kendisine yakışanı yaptı. Erzurum her 
zaman olduğu gibi, Hakk’ın, doğrunun, 
İstiklalin ve vatanseverliğin yanında saf 
tuttu. Alvarlı Efe Hazretleri’nin, İbrahim 
Hakkı Hazretleri’nin, Şükrü Paşa’nın, 
Nene Hatun’un, nice evliya ve asfiyanın 
şehri Erzurum, 30 Mart’ta adeta Hakk’ı 
tuttu ve kaldırdı. Dadaş, 30 Mart’ta, ihanet 
şebekelerine, şer ittifaklarına, vatanına 
ihanet edenlerle iş tutan CHP’ye, MHP’ye 
gereken dersi çok güçlü şekilde verdi. 
Bir kez daha her birinize, tüm Erzurum’a 
sonsuz şükranlarımı ifade ediyor, Allah 
sizlerden razı olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim... 

Dün, yeni bir sürecin, yeni bir başlangıcın, 
kutlu bir yürüyüşün startını Samsun’dan 
verdik. Bugün, ikinci olarak Erzurum’da 
Cumhurbaşkanlığı seçimi mitingimizi 
yaptık. Erzurum bir kez daha bizi bağrına 
bastı. Erzurum bizi bir kez daha kucakladı. 
Erzurum, demokrasiye, özgürlüklere, millî 
ve manevi değerlere, özellikle de istiklaline 
sahip çıktığını bugün bir kez daha gösterdi. 
İnşallah, 10 Ağustos’ta Erzurum, Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde çok daha yüksek 
bir desteği bize verecek ve farkını ortaya 
koyacak; buna yürekten inanıyorum.

Kardeşlerim... 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, öyle sıradan, teknik bir olay değildir. 
Tek Parti dönemlerinden ve askerî dar-
belerden bugüne uzanan tortular vardı. 
Sistemi tıkayan, demokrasinin önünde 
engel teşkil eden, Türkiye’nin büyümesini, 
güçlenmesini yavaşlatan, en önemlisi de 
kardeşliğimizi zedeleyen bazı unsurlar var-
dı. Son 12 yıl içinde, hem tek parti dönem-
lerinden hem darbe dönemlerinden kalan 
bu tortuları, bu unsurları büyük oranda 
temizledik. Cumhurbaşkanlığı makamının 
işlevi ve Anayasa, işte bu dönemlerden 
kalan, Eski Türkiye’ye ait sorunlardı. Yeni, 
özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir Ana-
yasa yapmak için biz samimi mücadele ver-
dik ancak muhalefetin diretmesi nedeniyle 
bu dönemde yeni bir Anayasa yapılamadı. 
Umudumuz ve kararlılığımız kaybolmuş 
değil; Büyük Türkiye’ye, Yeni Türkiye’ye yol 
açan bir Anayasa için umudumuzu ve ka-
rarlılığımızı hâlâ muhafaza ediyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri konusunda 2007 
yılında bir adım attık, Anayasa’yı değiştir-
dik, sizlerin oyuna sunduk ve yüzde 69’la 
siz Anayasa’yı değiştirdiniz. Böylece, Cum-
hurbaşkanlığının demokrasi üzerinde bir 
vesayet kurumu olarak işlev görmesine son 
verdik. Şimdi, 10 Ağustos’ta inşallah ilk tur-
da millet Cumhurbaşkanını kendi oylarıyla, 
kendi kararıyla belirleyecek ve son vesayet 
kalesi de böylece tarihe karışmış olacak. 
Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve seçilmiş bir 
Başbakan, işbirliği içinde, koordinasyon ve 
uyum içinde, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak. 
Göreceksiniz, ekonomimiz, dış politikamız, 
demokrasimiz bu yeni süreçte adeta şahla-
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nacak; Türkiye’nin kalkınması çok büyük 
ivme kazanacak.

Değerli kardeşlerim... 

Cumhuriyet Halk Partisi 2007 yılında hem 
Meclis’in Cumhurbaşkanı seçmesine engel 
oldu hem de Anayasa değişikliğine hayır 
dedi. CHP, Gazi Mustafa Kemal’in hayata 
gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938’den 
itibaren, her zaman vesayetin, statükonun, 
darbelerin yanında yer aldı. 2007’de CHP, o 
tarihî misyonunu yeniden gösterdi. Şu anda 
da, aynı şekilde, tarihî misyonuyla hareket 
ediyor. Bir kez daha vesayeti, bir kez daha 
statükoyu, bir kez daha darbeci zihniyeti 
savunuyor. MHP ise tarihini inkâr ederek, 
misyonunu inkâr ederek, kendisine gönül 
verenlerin hissiyatını yok sayarak, maalesef 
CHP’nin yedekliğini, CHP’nin vagonluğunu 
yapıyor. 10 Ağustos’ta inanıyorum ki CHP 
seçmeni partisine tepkisini ortaya koyacak, 
bize oy verecek. Ama CHP’den daha çok, 
MHP seçmeninin, partisinin yanlış politika-
larına itiraz edeceğine, millî iradenin yanın-
da güçlü şekilde duracağına inanıyorum. 
10 Ağustos’ta, sadece AK Parti’ye gönül 
verenler değil, başta CHP, MHP, HDP olmak 
üzere, tüm siyasi partilerden kardeşlerimi-
zin millî iradeye, millî güce, 2023 hedefleri-
ne oy vereceğini biliyorum.

Değerli Erzurumlular... 

İnşallah, halkımızın takdiriyle Cumhurbaş-
kanı seçilmemiz, Hükümetimizin ve par-
timizin politikalarında hiçbir değişikliğe 
yol açmayacak. Her zaman ifade ediyorum: 
AK Parti, isimler üzerinden değil, köklü bir 
dava üzerinden giden bir partidir, böyle bir 

harekettir. Türkiye’yi büyütecek her politi-
ka AK Parti’nin olduğu kadar, Hükümetin 
ve elbette Cumhurbaşkanının politikası 
olacaktır. Hiçbir iş yarım kalmayacak. Hiç-
bir yatırım, hiçbir temel kendi hâline terk 
edilmeyecek. Başladığımız tüm işleri, aynı 
kararlılıkla, daha hızlı şekilde tamamlaya-
cak, yeni yatırımları, yeni projeleri Hükü-
metimizle birlikte takip edeceğiz. Çözüm 
Süreci’ni aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Terörün bittiği, ölümlerin ve gözyaşının 
sona erdiği, Türkiye’nin 77 milyon tam ma-
nasıyla kardeş olduğu bir iklimi oluşturma-
ya, bunun için mücadeleye devam edeceğiz. 
Devletimizin birliğini tartışmaya bile açma-
dık, açmayız. Bayrağımızın onurunu asla 
çiğnetmeyiz. Millî birliğimizden kesinlikle 
taviz vermeyiz. Aynı şekilde, ayrımcılığın, 
baskıların, zulmün, ret ve inkârın devam 
etmesine de göz yummayız. 77 milyonun 
kardeşliği için çok çalıştık, bundan sonra da 
kararlılıkla çalışacağız. Paralel Yapı’yla mü-
cadele konusunda hiç kimsenin kuşkusu, 
endişesi olmasın. Paralel Yapı, her zaman 
ifade ediyorum, şahsımdan, ailemden, ar-
kadaşlarımdan ziyade ülkemiz için tehdit 
teşkil eden, istikbalimiz için tehdit oluştu-
ran bir yapıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı-
na gelmemiz, paralel yapıyla mücadelemizi 
duraklatamaz. Hangi arkadaşım Başbakan 
ya da Bakan olursa olsun, bu mücadele asla 
sekteye uğramaz. Zaten şu ana kadar Paralel 
Yapı’ya çok önemli darbeler vurduk. CHP 
ve MHP bu yapıya sahip çıktıkları için, belli 
alanlarda varlıklarını sürdürüyorlar ama, 
bunun da uzun süre devam etmeyeceği aşi-
kar. CHP ve MHP, 30 Mart’ta Paralel Yapı’yla 
işbirliği yaptılar ve milletten cevabını çok 
ağır şekilde aldılar. Şimdi, 10 Ağustos’ta bir 
kez daha işbirliği yapıyorlar ama orada da 
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gereken cevabı milletim onlara verecek. Dış 
politika konusunda, her zaman Hakk’ın, 
adaletin, barışın yanında olduk ve bundan 
sonra da öyle olmayı sürdüreceğiz. Bakın, 
Erzurum işgal edildiğinde, sadece Türkiye 
değil, bölgemizdeki tüm dost ve kardeş 
ülkeler endişelenmiş, çok yerde gözyaşları 
sel olup akmıştı. Erzurum, “mülk-ü İslam’ın 
kilidi” olarak görülmüş ve işgali herkesi 
üzmüştü. Bugün, güçlü bir ülke olarak, dost 
ve kardeşlerimize asla sırtımızı dönemeyiz. 
Tarih boyunca bize gösterilen ahde vefaya 
bigane kalamayız. Filistin’in davası bizim 
davamızdır. Mısır’daki mağdurların davası 
bizim davamızdır. Suriye’deki mazlumla-
rın, Somali’deki yoksulların davası bizim 
davamızdır. Irak’ta devam eden kardeş 
kavgası en başta bizim ilgi alanımızdadır. 
Erzurum işgal edildiğinde, İstanbul işgal 
edildiğinde tarafsız kalmayan kardeşlerimi-
zin, şimdi başı dara düştüğünde, biz tarafsız 
olmayız, olamayız. Bu nankörlüktür, bu 
tarihin inkârıdır, kimliğin inkârıdır. Denge-
ler adına hareket edenler, Hakk’ı unuturlar, 
vicdanı unuturlar. Biz, hiçbir zaman vic-
danı kurumuş bir millet olmadık, Allah’ın 
izniyle de küresel meselelere hep vicdan 
terazisiyle bakmaya devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim...

Biz, milletimizin ferasetine, basiretine her 
zaman inandık, her zaman güvendik. En 
zor zamanlarda milletimize gittik, milleti-
mizin hakemliğine, milletimizin takdirine 
başvurduk. Önce Allah’ın kararı, ardından 
milletin kararı her şeyin üzerindedir ve en 
güzel karardır. Bu asil millet, tarih boyunca 
hep vicdanıyla karar verdi, meseleleri Hak 
terazisinde tarttı, vicdanının sesini dinle-

yerek kendisine istikamet çizdi. 2007’de 
yaptığımız değişiklikle, işte biz, devletin 
en önemli makamını milletin takdir etme-
sini sağladık. 10 Ağustos’ta millet, kendi 
kararını verecek, devletinin zirvesine gele-
cek kişiyi kendisi tayin edecek. Şimdi söz 
yine sizde, karar sizde, mühür sizde. 10 
Ağustos’ta, yetkinizi kullanıp, mührünüzü 
basıp, Yeni Türkiye’nin halk tarafından se-
çilecek Cumhurbaşkanını belirleyeceksiniz. 
Erzurum’a inanıyor, Erzurum’a güveniyo-
rum. Erzurum’dan büyük bir oy patlaması 
bekliyor, rekor bekliyorum. Nasıl olsa kaza-
nacağız diyerek rehavete girmek hepimizi 
aldatır. 10 Ağustos’a kadar, hepinizin kapı 
kapı dolaşıp, Yeni Türkiye için kardeşleri-
mizi uyarmanızı sizlerden rica ediyorum. 
10 Ağustos’a kadar bize tatil yok. Tatile 
gidenlerin, eğer gittikleri yerde kullanamı-
yorlarsa, evlerine dönüp oy kullanmalarını 
özellikle rica ediyorum. 10 Ağustos’ta, 
inşallah tarih yazılacak. Bu tarihi sizler 
yazacaksınız. Torunlarınıza anlatacak bir 
hikayeniz olacak, “Ben de oradaydım, ben 
de mühür bastım, halkın seçtiği ilk Cum-
hurbaşkanına ben de oy verdim” diyecek-
siniz. Onun için sandığı ihmal etmeyelim. 
Sandığa, oyunuza, kararınıza sahip çıkma-
nızı sizlerden rica ediyorum. 10 Ağustos 
seçimleri, ülkemiz, milletimiz ve Erzurum 
için kutlu, mübarek olsun. Cumhurbaşkanı 
olarak da Erzurum’a inşallah nice ziyaretler 
yapacağım. Bir dahaki sefere Cumhurbaş-
kanı olarak aranızda bulunmayı temenni 
ediyor, Rabbimden hayırlısını niyaz ediyo-
rum. Ramazan-ı Şerif ’in bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili genç-
ler, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yorum. 11’inci gününü geride bıraktığımız 
mübarek Ramazan ayının ülkemiz, milleti-
miz için, Denizli için, tüm İslam coğrafyası 
ve insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin 
hemen başında Denizli’ye, 30 Mart’ta AK 
Parti’ye verdiği destekten dolayı bir kez 

daha teşekkür ediyorum. İnşallah güveni-
nize, itimadınıza layık olacak, Denizli’yi 
hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. 
Geçtiğimiz Cumartesi günü Samsun’dan 
kutlu bir başlangıç yapıp bismillah dedik, 
Erzurum’da milletimizle kongremizi yap-
tık, bugün de Denizli’deyiz. Denizli bizi 
yine bağrına bastı. Denizli vefasını, kadir-
şinaslığını yine gösterdi. Bugüne kadar 
hep bizimle olan, 3 Kasım’dan 30 Mart’a 
kadar her seçimde AK Parti’yi birinci parti 

Denizli | 8 Temmuz 2014 
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yapan Denizli, inşallah 10 Ağustos’ta da 
farkını ortaya koyacak. Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde Denizli’den rekor bir destek 
bekliyorum. Çünkü 10 Ağustos’ta Türkiye, 
sadece Cumhurbaşkanını seçmeyecek; 
onunla birlikte bir dönemi sona erdirip 
yeni bir dönemin sayfalarını da açacak. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için bir 
son, bir nokta değil, sadece yeni bir baş-
langıçtır. Ülkemize ve milletimize hizmet 
mücadelemizi yeni bir formatla, yeni bir 
unvanla sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 12 yılda, 
Denizlili Ahmet Hulusi Efendi’nin 95 yıl 
önceki “Korkmayın” telkini, tavsiyesi bizim 
rehberimiz oldu. İstiklal Şairimiz Mehmet 
Âkif Ersoy’un İstiklal Marşımızı yazarken 
“Korkma” diye başlaması, bizim için reh-
ber oldu. Biz, millete hizmet yolculuğuna 
başlarken, oradan ilham aldık. Vesayetin 
hiçbir çeşidinden korkmadık. Hepsinin de 
üzerine gittik, Allah’ın inayeti ve milletimi-
zin desteğiyle, hepsinin de üstesinden gel-
dik. Nice siyasi, ekonomik, sosyal, ulusla-
rarası krizle karşılaştık. Hiçbiri karşısında 
korkuya kapılmadık. Hep mücadele ettik, 
onunla birlikte tevekkül ettik, umudumu-
zu asla kaybetmedik, hedeflerimizden asla 
vazgeçmedik. Son 12 yıl boyunca ülkemiz, 
milletimiz nice badireyle, nice krizle karşı 
karşıya kaldı. Hamdolsun, milletimizin 
desteğiyle, milletimizin kararlı duruşuyla 
bütün bu badireleri, kapımıza dayanan 
bütün bu krizleri aşmayı başardık. Bu sü-
reçte önümüze birçok engel çıkartıldı, hü-
kümetimize, partimize karşı birçok tuzak 
kuruldu, birçok oyun oynandı. Bunların 
bir kısmı beklediğimiz, öngördüğümüz, 
hazırlıklı olduğumuz şeylerdi. Ama bazı 
tuzaklar, açıkçası bizi bile şaşırttı, bizi bile 

dehşete düşürdü. Pensilvanya’nın, CHP’yi 
ve MHP’yi de güdümüne alarak başlattığı 
darbe girişimi, hiç şüphesiz bunların en 
alçakçası, en sinsisi, en tehlikelisiydi. Pek 
çok kimse bu meseleyi bizim şahsi mesele-
miz, aile meselemiz olarak gördü, görmeye 
de devam ediyor. Hâlbuki, 17-25 Aralık 
girişimi, Türkiye’nin geleceğine, büyük he-
deflerinin tamamına yönelik, çok boyutlu, 
çok kapsamlı bir saldırıydı. Bu saldırıyla 
Tayyip Erdoğan’a değil, Türkiye’ye, Türk 
milletine diz çöktürmek hedeflenmişti. 
Türkiye, geçmişte, benzeri saldırıları, fark-
lı biçimlerde defalarca yaşadı. Hafızalarda 
en çok yer edinenleri 1960, 1980, 1997 
darbeleri olan bu saldırılar, maalesef her 
seferinde başarılı oldu. Ülkemize yönelik 
son saldırı, bu defa Pensilvanya’nın bürok-
rasideki uzantıları eliyle ve bizim üzeri-
mizden başlatılmak istendi. Kararlı duru-
şumuz ve milletimizin desteği sayesinde, 
bu saldırıyı bertaraf ettik. Sadece bertaraf 
etmekle kalmadık, Türkiye’nin bir daha 
böyle taarruzlara uğramaması için gere-
ken tedbirleri de almaya başladık. Allah 
nasip eder de seçilirsem, Cumhurbaşkan-
lığı görevim boyunca da, bu mücadeleden 
asla yılmayacak, bu konunun adım adım 
takipçisi olacağım. Türkiye’nin, çocukları-
mızın geleceğine kast eden her girişimle 
olduğu gibi, bu kirli ve hain yapıyla da so-
nuna kadar mücadele edeceğim. 

Değerli kardeşlerim…

Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
hep sancılı olmuştur. Bin bir türlü denge, 
bin bir türlü hesap içinde seçilen Cumhur-
başkanları, Cumhurun değil, seçildikleri 
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konjonktürün, onları seçen dengelerin, 
lobilerin temsilcisi olarak hareket etmiş-
lerdir. Hatırlarsanız, 2007 yılında, Cum-
hurbaşkanlığı seçimini yine bir krize 
dönüştürmüşlerdi. Hiçbir Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde uygulanmayan kurallar, 
prensipler, teamüller, biz Cumhurbaşka-
nını seçmek istediğimizde ihdas edildi. 
Bunun üzerine, yeni bir düzenleme yaptık, 
halkoylamasına gittik, halkımızın da des-
teğiyle, yetkiyi vekillerden aldık, asıllara 
verdik. Yetkiyi ve iradeyi halka vererek, 
bu soruna kalıcı bir çözüm getirdik. Önü-
müzdeki ay, 10 Ağustos’ta tarihimizde ilk 
defa Cumhurbaşkanını, Cumhurun bizzat 
kendisi seçecek ve ülkemizde yeni bir dö-
nem başlayacak. Biliyorsunuz, muhalefet 
partileri Cumhurbaşkanını halkın seçme-
sini sağlayacak değişikliği engellemek için 
“Hayır” kampanyaları düzenlediler. Mille-
timizin teveccühü ve desteğiyle bu düzen-
leme referandumda yüzde 69 gibi yüksek 
bir oranla kabul edildi. Şimdi bakın, o gün, 
Cumhurbaşkanını Cumhurun, yani halkın 
seçmesine karşı olan aynı muhalefet parti-
leri, bugün yine ittifak hâlindeler. Öteden 
beri söylüyorum: Bunlar ruh ikizidir. Hat-
ta, ruh üçüzüdür. Her konuda olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, millet 
iradesine karşı olma, bize husumet besle-
me noktasında ittifak ettiler. Allah’ın izniy-
le, 12 yıldır her seferinde olduğu gibi, bu 
defa da hüsrana uğrayacaklar, milletimiz-
den hak ettikleri dersi alacaklardır. Bunu 
bildikleri için, şimdi bir yandan Cumhur-
başkanlığı seçimi kampanyası yürütüyor, 
bir yandan da bizim Cumhurbaşkanlığı 
adaylığımıza çamur atmaya, kulp takmaya 
çalışıyorlar. Anayasa Mahkemesi zaten 

ikinci adresleriydi, bu sefer de soluğu bir 
başka yerde, Yüksek Seçim Kurulu’nda 
aldılar. Kendileri cesaret edip Cumhurbaş-
kanlığı için adaylıklarını koyamadıkları 
için, “Cumhurbaşkanı siyaset dışı olsun” 
diye tutturdular. Adama, “Madem halkın 
seçtiği Cumhurbaşkanı siyaset dışı olacak, 
sizin ne işiniz var o partilerin başında?” 
diye sormazlar mı? Biz, “Cumhurbaşkan-
lığı yetkilerini, milletimize hizmet için 
sonuna kadar kullanacağız” dedikçe, mu-
halefet rahatsız oluyor. Çünkü, alışmışlar 
o makamda hep temsilî birisinin bulunma-
sına. Ülkeyle, milletle, milletin meselele-
riyle irtibatı olmayan bir Cumhurbaşkanı 
onların tercihi olabilir. Ama bu, bizim ter-
cihimiz değil, milletimizin de tercihi olma-
dığını görüyoruz, biliyoruz. Evet, biz farklı 
bir Cumhurbaşkanı olacağız. Biz bugüne 
kadar milletimize verdiğimiz her sözün 
nasıl arkasında durduysak, inşallah bu sö-
zümüzü de tutacağız, gereğini yapacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Her fırsatta ifade ediyorum: AK Parti, 
2001 yılında kurulmuş bir partidir; ama 
AK Parti’nin temsil ettiği anlayış, binlerce 
yıldır bu ülkenin ve bu milletin zihnini 
ve kalbini oluşturan anlayıştır. Onun için 
bizim partimiz asla kişilerle kaim değildir. 
AK Parti, üstad Necip Fazıl’ın o muhteşem 
ifadesiyle, “Kim var diye sorulduğunda, 
sağına ve soluna bakmadan ‘Ben varım’ 
diyen”, diyebilen bir kadroya sahiptir. Bi-
zim anlayışımızda hiçbir zaman makamlar 
için yarış olmamıştır; bizim anlayışımızda 
sadece ve sadece hizmette yarış vardır. 
Biz hizmet yarışını, inşallah milletimizin 
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teveccühüyle seçileceğimiz Cumhurbaş-
kanlığında da yürüteceğiz. Aynı şekilde, 
arkadaşlarımızın her biri de, bulundukları 
yerlerde aynı heyecanla, aynı gayretle ça-
lışmalarını sürdürecekler. Cumhurbaşkan-
lığımız döneminde de Türkiye’nin 2023 
hedeflerini adım adım takip edeceğiz. Çö-
züm Süreci’nin aksamadan yürümesi için 
titizlikle çalışmaları takip edecek, hiçbir 
kazanımın heba olmasına izin vermeye-
ceğiz. Devletimizin birliği, milletimizin 
bütünlüğü, bayrağımızın şerefi konusun-
da en küçük bir tavize asla müsamaha 
göstermeyeceğiz. 77 milyon insanımızın 
tamamının huzuru, refahı, geleceği için 
gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya 
devam edeceğiz. 10 Ağustos’a kadar hiçbi-
rimize tatil yok. Çok sıkı çalışacağınıza, 10 
Ağustos’ta mutlaka sandığa gideceğinize, 
sandıkları boş bırakmayacağınıza inanıyo-
rum. Bu tarihî başarıda her birinizin pay 
sahibi olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz 
12 yılda Başbakan olarak Denizli’ye defa-
larca geldik, hasbihal ettik, kucaklaştık. 
İnşallah 10 Ağustos’tan sonra da, bu defa 
Cumhurbaşkanı olarak nice kez Denizli’ye 
gelecek, sizlerle olan muhabbetimizi, kar-
deşliğimizi, uhuvvetimizi daha sıkı şekilde 
sürdüreceğiz. Bir kez daha Ramazan-ı Şeri-
finizin mübarek olmasını diliyorum. Tut-
tuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin, 
Cenab-ı Allah nezdinde makbul olmasını 
temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili Tokatlılar, sevgili Erbaalı kardeş-
lerim... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Mü-
barek Ramazan ayının, buradaki tüm kar-
deşlerime, ülkemize, milletimize ve İslam 
dünyasına hayırlar getirmesini Rabbim-
den niyaz ediyorum. Bu mübarek ay içinde 
tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetle-
rin ve hayırların Allah katında kabulünü 

temenni ediyorum. 30 Mart seçimlerinde 
AK Parti’yi, AK Parti’nin hizmet anlayışını 
tercih ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. 10 Ağustos’taki 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Tokat’tan 
ve bilhassa Erbaa’dan tüm Türkiye’ye ör-
nek olacak rekor bir netice bekliyorum. 
Biliyorsunuz, 2007 yılında bize Cumhur-
başkanı seçtirmemek için, geçmişte görül-
medik, duyulmadık engeller icat edilmişti. 
Bu engeller karşısında boynumuzu bük-

Tokat | 9 Temmuz 2014 

Tokat Erbaa İftar 
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medik. Hemen seçim kararı aldık, mesele-
yi milletin hakemliğine götürdük. Milleti-
miz, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 
47’lik bir destekle, tercihini AK Parti’den 
yana kullandı, demokrasiden yana kul-
landı. Hemen arkasından, 21 Ekim 2007 
tarihinde yapılan referandumla da Cum-
hurbaşkanını halkın seçmesini sağlayacak 
düzenleme yüzde 69’luk bir destekle kabul 
edildi. İnşallah 10 Ağustos’ta, tarihimizde 
ilk defa Cumhurbaşkanını halk seçecek. 
Ben, adaylığım açıklandığı günden beri 
karış karış Türkiye’yi dolaşıyorum. Bugün 
Tokat’ta 4’üncü mitingimizi yaptık. Erbaa 
ile birlikte 5’inci toplu iftarımızı gerçekleş-
tiriyoruz. Ramazan boyunca mitinglerimiz 
ve iftar programlarımız devam edecek. 
Bayramdan sonra da günde 2 mitingle 
Cumhurbaşkanlığı kampanyamızı sürdü-
receğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, Cuma günü, Türkiye’nin geleceğine 
dair Vizyon Belgemizi kamuoyuna açıklı-
yoruz. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071’e 
dair tahayyülümüzü, bu belgeyle daha da 
zenginleştiriyor, daha da somutlaştırıyo-
ruz. Esasen, bizim arkamızda 12 yıllık bir 
somut icraat dönemi var. Biz Türkiye’nin 
geleceğine dair hedeflerimizi ortaya koyar-
ken, bunları 12 yıllık icraatlarımızın üze-
rine oturtuyoruz. Ziya Paşa’nın o meşhur 
sözünü bilirsiniz: 

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, 

Şahsın görünür rütbe-i aklı, eserinde. 

Biz işimizle, yaptıklarımızla, başlattığımız, 
bitirdiğimiz, süren ve başlayacak olan 
projelerimizle, eserlerimizle, her şeyimizle 
ortadayız. Bizim, bir medeniyet iddiamız 
var; kadim medeniyetimizi ihya etme, tüm 
mağdurların, mazlumların, gariplerin 
umudu olacak şekilde yükseltme hedefi-
miz var. Bunun için Türkiye’nin önündeki 
sorunları çözme konusunda başlattığı-
mız çok önemli çalışmalar var. Çözüm 
Süreci’ni başarıya ulaştırmak, ülkemizi ve 
milletimizi sürekli yoran bu meseleyi hal 
yoluna koymak istiyoruz. Ülkemiz için bü-
yük bir tehlike olan, CHP’yi ve MHP’yi de 
güdümüne almış bulunan Paralel Yapı’yı, 
tüm unsurlarıyla devletten temizlemek 
istiyoruz. 2023 yılında kişi başına millî ge-
lirimizi 25 bin dolar seviyesine çıkarmak, 
ihracatımızı 500 milyar dolara yükselt-
mek istiyoruz. Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da 
ve bölgemizdeki diğer ülkelerde yaşanan 
karışıklıkların, karmaşanın, zulmün bit-
mesini, buralardaki kardeşlerimizin hu-
zura ve refaha ulaşmasını arzu ediyoruz. 
Balkanlar’dan Güney Asya’ya kadar umu-
dunu Türkiye’ye, bu millete bağlamış her 
kardeşimize yardım eli uzatmak, ihtiyaç 
duyduklarında en etkili şekilde yanların-
da olmak istiyoruz. Bu yolda çalışmak, 
mücadele etmek, gerekirse risk almak, 
bizim tarihî sorumluluğumuz, bizim vic-
dani, ahlaki sorumluluğumuz. Bu milletin 
derdiyle dertlenmeyenden ülkeye hayır 
gelmez. Tek sermayeleri Tayyip Erdoğan 
düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı olanla-
rın bu ülkeye verebilecekleri hiçbir şey 
yoktur, olamaz. Yeni Türkiye, inşallah yeni 
Cumhurbaşkanı ile, yeni Cumhurbaşkan-
lığı anlayışı ile birlikte yükselecektir. Hep 
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söylüyorum, burada bir kez daha ifade 
ediyorum: Ben, sizlerin teveccühüyle in-
şallah seçildiğim takdirde, milletten yana, 
milletin tarafında, Tokatlıların, Erbaalıla-
rın safında bir Cumhurbaşkanı olacağım. 
Bugüne kadar milletime verdiğim her sözü 
tuttum; bu sözümü de inşallah tutacağım. 
Bakın Türkiye’de her yeniliğin, her refor-
mun karşısına dikilen, bütün yenilikleri, 
reformları engellemeye çalışan bir zihni-
yet var. O zihniyet, CHP zihniyetidir; o zih-
niyet, Tek Parti dönemi zihniyetidir. Onla-
rın nasıl bir Türkiye istediklerini biz çok 
iyi biliyoruz. Aslında, onların istedikleri 
gibi bir Türkiye’yi bizler de, babalarımız, 
dedelerimiz de gördüler ve yaşadılar. Dev-
letin etrafında, devlet imkânlarının etra-
fında kümelenen seçkinci bir çevre vardı. 
Kendilerini büyüttüler, kendi ekonomile-
rini büyüttüler, imtiyazlarını çoğalttılar; 
ama milletten her şeyi esirgediler. Kendile-
ri için huzur dolu, refah dolu bir hayat inşa 
ettiler, millete yoksulluk bıraktılar, zulüm 
bıraktılar, baskı bıraktılar. Milletten her 
zaman aldılar; ama tenezzül edip millete 
hiçbir zaman vermediler. Bunlar, tarihleri 
boyunca, millete hizmeti değil, sadece ken-
dilerine, kendi çevrelerine hizmeti tercih 
ettiler. Milletin haklarını olduğu kadar, 
tercihlerini de sürekli aşağıladılar. Bakın, 
2007’de, bizim Cumhurbaşkanı seçme-
mize de karşı çıktılar, halkın Cumhurbaş-
kanı seçmesine de karşı çıktılar. Şu anda 
da, adeta milletle alay ediyorlar. Milletin 
zekâsıyla, milletin tercihleriyle, milletimi-
zin ferasetiyle, basiretiyle adeta dalga ge-
çiyorlar. Ben inanıyorum ki, 10 Ağustos’ta 
millet, bunlara bir kez daha gereken dersi 
verecek. Millet, kendi içinden bir adayı o 

yüksek makama taşıyarak, hem de yüksek 
bir oy oranıyla taşıyarak, milletin zekâsıyla 
dalga geçenlere hiç unutulmayacak bir 
ibret dersi verecek. Bakın mesele, sadece 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi meselesi, teknik bir mesele değildir. 
Biz, yetkiyi Meclis’ten, vekillerden alarak 
millete, yani asıllara teslim ettik; ama deği-
şim yalnızca bundan ibaret değildir. Artık 
bir zihniyet değişimi yaşanıyor. Milletten 
kopuk, yüzü millete değil devlete dönük 
Cumhurbaşkanlığı dönemi sona eriyor. 
Bunun benzer bir tecrübesini biz geçmişte 
yaşadık. Bakın 1950’de, Demokrat Parti 
seçimi kazanınca, sadece Hükümet ve 
Başbakan değil, Cumhurbaşkanı da değiş-
ti. Merhum Celal Bayar Cumhurbaşkanı 
olarak, Merhum Menderes Başbakan ola-
rak birlikte, uyum içinde, Türkiye’ye çok 
büyük hizmetler verdiler. 1960 darbesiyle, 
işte bu uyumu ortadan kaldırdılar. Hükü-
met milletin Hükümeti olacak ama onun 
üstünde, devleti temsil eden Cumhurbaş-
kanı olacak. Cumhurbaşkanı, adeta milleti 
frenleyecek. Millet ne derse desin, hangi 
istikamete bakarsa baksın, Cumhurbaş-
kanlığı makamı, devletin isteklerini yerine 
getirecek. Merhum Özal, işte bu anlayışa 
aykırı bir Cumhurbaşkanı oldu. Sayın Gül, 
bu anlayışa aykırı bir Cumhurbaşkanı 
oldu. Biz şimdi, hem seçilme yöntemini 
hem de anlayışı kökten değiştiriyoruz. 
Devletle milleti buluşturuyor, devletle mil-
letin aynı istikamete bakmasını sağlıyoruz. 
Bu yeni dönem inşallah Türkiye için son 
derece hayırlı bir dönem olacak. İşte şu 
anda CHP, MHP bu yeni döneme karşı çı-
kıyorlar. Millet egemenliğinin tam olarak 
tecelli edecek olmasından korkuyorlar. 
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Cumhurbaşkanını halkın seçmesine itiraz 
etmişlerdi; şimdi seçime giriyor, ama o 
eski Cumhurbaşkanı modelini yaşatmak 
için giriyorlar. Dikkat ederseniz, sahada 
yoklar. Sonucu biliyorlar, yaptıkları hatayı 
görüyorlar, her ikisi de köşe bucak göz-
lerden kaçıyorlar. CHP cesaret edip kendi 
içinden bir aday çıkaramadı. MHP cesaret 
edip kendi içinden, kendi camiasından bir 
aday çıkaramadı. 30 Mart’ta ittifak yaptı-
lar, çok ağır bir yenilgi yaşadılar ama ibret 
almadılar, ders almadılar. 10 Ağustos’ta 
milletim inşallah bu kez, anlayacakları bir 
dersi onlara verecek.

Değerli kardeşlerim... 

Biz, Eski Türkiye’ye de, Eski Türkiye’nin 
muhalefet anlayışına da takılıp kalmaya-
cağız. Bizim büyük hayallerimiz, büyük 
hedeflerimiz var ve hep birlikte oraya doğ-
ru koşmaya devam edeceğiz. 77 milyon, 
birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik 
içinde, inşallah çok daha büyük, daha iti-
barlı, bölgesinde daha etkin bir Türkiye’yi 
inşa edeceğiz. Bugüne kadar bize her 
adımda destek oldunuz. Bundan sonra da 
desteğinizin devam edeceğine yürekten 
inanıyorum. Birbirimizden ayrılmıyoruz, 
birbirimize veda etmiyoruz. Bu, bir veda 
değil, yeni bir başlangıçtır. Millet ve Başba-
kan 12 yıl beraber Türkiye’yi büyüttüler; 
inşallah, bu sefer de millet ve Cumhur-
başkanı beraber Türkiye’yi büyütecekler. 
Hayır dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. 
Bu mübarek Ramazan ayında, milletimiz, 
ülkemiz ve İslam coğrafyası için dualarını-
zı eksik etmeyin. Bu arada, bugün biliyor-
sunuz millî bir hakemimiz, Cüneyt Çakır 

Dünya Kupası Yarı Final maçını yönetecek. 
Millî takımımızla olmasa da, hakemleri-
mizle Dünya Kupası’nda temsil ediliyoruz. 
Millî hakemimiz Cüneyt Çakır, yönettiği 
başarılı müsabakalarla ülkemizi en güzel 
şekilde temsil ediyor. Buradan kendisine 
tebriklerimi iletiyor, bugün yöneteceği 
maçta da başarılar diliyorum. Bir kez daha 
Ramazan-ı Şerifinizin mübarek olmasını 
diliyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Yozgatlılar, sevgili kardeşlerim...

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Mübarek Ramazan ayının, buradaki tüm 
kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve 
İslam dünyasına hayırlar getirmesini 
Rabbimden niyaz ediyorum. Bu iftar prog-
ramında bizleri bir araya getiren Bozok 
Bereket Kervanı organizasyonuna, bu 
organizasyonda görev alan, emeği geçen 

herkese, özellikle de Yozgat Valiliğimize 
teşekkür ediyorum. İftarımıza katılan eşi 
vefat etmiş hanımlarımızı, yetim çocukla-
rımızı ayrıca selamlıyorum. Kardeşlik duy-
gusu etrafında birleştiğimiz bu güzel iftar 
sofrasının, birliğimizi, beraberliğimizi, da-
yanışmamızı, uhuvvetimizi güçlendirme-
sini temenni ediyorum. Bugün, Cumhur-
başkanlığı seçimi kapsamında Yozgat’ta 
coşkulu bir miting gerçekleştirdik. Yozgat, 
her zamanki gibi, bizi büyük bir coşkuyla, 

Yozgat | 10 Temmuz 2014 

Yozgat İftar 
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büyük bir ahde vefa duygusuyla bağrına 
bastı. Bu muhteşem buluşmadan dolayı da 
tüm Yozgatlı kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. 10 Ağustos’taki Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde, Yozgat’tan yine tüm 
Türkiye’ye örnek olacak bir netice bekli-
yorum. 

Değerli kardeşlerim…

Yozgat bizi bilir, biz Yozgat’ı biliriz. Daha 
dün gibi hatırlıyorum; 1991 yılında Yozgat 
merkez ve 3 ilçesinde konferans vermek 
üzere buraya gelmiş, 3 gün kalmıştım. O 
gün Yozgat’a hangi heyecanla, hangi aşkla, 
hangi sevdayla geldiysem, bugün de aynı 
şekilde huzurlarınızdayım, aynı şekilde 
buradayım. Başbakan olduğum günden 
beri de her fırsatta Yozgat’a geldim, siz-
lerle muhabbet ettim, hasret giderdim, 
dertleştim. 30 Mart seçimleri öncesi, 
ilk mitinglerimizden birini 22 Şubat’ta 
yine Yozgat’ta yapmıştık. Son olarak, se-
çimlerin hemen ardından Boğazlıyan’ı 
ziyaret etmiş, oradaki kardeşlerime, AK 
Parti’ye gösterdikleri teveccüh için, vefa 
için teşekkürlerimi sunmuştum. Yozgat’ın 
benim nezdimde bir başka önemi de şu-
dur: Bu toprakların, bu coğrafyanın asli 
evlatlarının, gerçek sahiplerinin yüzlerce 
yıldır çektiği sıkıntıların, yaşadığı acıların 
sembolü Yozgat’tır. Gerçekten de, Bozok 
Yaylası’nın yiğit evlatları, bu ülke için, 
bu millet için, bu devlet için varlarını 
yoklarını verdikleri, gerektiğinde gözleri-
ni kırpmadan canlarını da feda ettikleri 
hâlde, hep, ötekileştirildiler, hep kenarda 
bırakıldılar. Evet, Yozgat Anadolu’nun or-
tasında, kenarda, hatta dışarıda bırakılmış 

bir şehrimizdir. Geri kalmışlığa mahkûm 
edilen, inancını, kültürünü, değerlerini 
yaşaması engellenen Yozgatlı kardeşle-
rim, Türkiye’nin o karanlık döneminin 
canlı şahitleridir. Malazgirt’ten beri bizim 
olan bu güzel diyara yıllarca adeta örtülü 
bir ambargo uygulandı. Türkiye’nin bü-
yümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının 
önünde hep bir duvar gibi dikilen vesayet 
rejimleri Yozgat’ı, Yozgatlıyı kendilerine 
en büyük tehlike olarak gördüler. İşte o 
yüzden Yozgat türküleri hep dert yüklü, 
sitem yüklü, acı yüklü… Ne diyor o meşhur 
Yozgat Sürmelisi’nde? 
 
Bu dert beni iflah etmez del eyler

Benim dert çekmeye dermanım mı var

Evet, Yozgat yıllarca dert çekti, çile çekti. 
Biz 12 yılıdır yaptığımız her işte, attığı-
mız her adımda, Yozgat’ın başındaki işte 
bir kara bulutu dağıtmanın çabası içinde 
olduk. Askerî ve sivil vesayetlere karşı ver-
diğimiz mücadele, aynı zamanda Yozgat’ın 
önünü açma, Yozgat’ı zincirlerinden 
kurtarma mücadelesiydi. Hamdolsun bu 
mücadelede çok önemli mesafe kat ettik. 
Gerek Tek Parti CHP’si döneminden kalma 
anlayışların gerek önümüze çıkartılan di-
ğer tehditlerin üstesinden sizlerin desteği, 
sizlerin duasıyla geldik, gelmeye devam 
ediyoruz. Yozgat’ı bir sürgün şehri olmak-
tan çıkartıp, üniversitesiyle, hızlı treniyle, 
bölünmüş yollarıyla, hastaneleriyle bir 
marka şehir hâline getirme konusundaki 
çabalarımızı, gayretlerimizi sizler gayet 
iyi biliyorsunuz. Elbette hâlâ Yozgat’ta ya-
pılacak, yapılması gereken çok iş var. Ama 



Recep Tayyip ERDOĞAN

466

şundan emin olunuz değerli kardeşlerim: 
Yozgat’ın marka şehir yürüyüşü başlamış-
tır, bu yolda bizim desteğimiz de daima 
Yozgat’ın yanında olmuştur, olmaya de-
vam edecektir. Bozok Üniversitesi’ni daha 
da geliştirecek, daha da büyüteceğiz. Hızlı 
Tren’in hizmete girmesiyle birlikte, Yozgat 
ekonomiden turizme kadar her alanda 
yeni bir ivme kazanacak, yeni imkânlara, 
yeni fırsatlara kavuşacak. Bu proje süratle 
devam ediyor. Mevcut hatla yetinmiyor, 
bu hattı bir yandan Erzurum’a, Kars’a, di-
ğer yandan İzmir’e, beri taraftan Adana’ya 
kadar uzatıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi, 
teknik birtakım aksaklıklar sebebiyle biraz 
gecikti. Ama müsterih olun; bu projenin 
takipçisiyim, mutlaka hayata geçirilme-
sini temin edeceğim. Bölünmüş yolları 
yaptık ama bitmeyen bölümler konusun-
da şikayetleriniz olduğunu biliyorum. 
Bu konunun da takipçisi olacağım. Çevre 
yolu gibi, havalimanı gibi ciddi yatırım 
gerektiren konularda, ilgili kurumları-
mız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yozgatlı 
Bakanımız, Milletvekillerimiz, bürok-
ratlarımız bu konuları adım adım takip 
ediyorlar. Yozgat’la ilgili önüme gelen her 
konuda benim safım Yozgatlıların yanıdır. 
Yozgat’ı, yılların ihmalinden kurtarıp hak 
ettiği yere getirmek, sadece benim değil, 
bu ülkenin, bu devletin Yozgatlılara karşı 
tarihî sorumluluğudur. Sizlerin tevec-
cühüyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde, 
Yozgat’a verilen her sözün, başlatılan her 
yatırımın takipçisi olmaya devam ede-
ceğim. Her fırsatta yine buraya gelecek, 
sizlerle kucaklaşacak, hasbihal edeceğim. 
Yozgat’la birlikte Türkiye’nin 81 vilayetine 
karşı böyle bir sorumluluğum var. Eğer 

bunu yapmazsam, eğer birilerinin istediği 
gibi Çankaya Köşkü’nden çıkmayan bir 
Cumhurbaşkanı olursam, asıl işte o zaman 
görevimi yapmamış, sözümü tutmamış 
olurum. Biz bugüne kadar milletimize 
verdiğimiz hiçbir sözden geri dönmedik, 
hiçbir ahdimize sadakatsizlik etmedik. 10 
Ağustos’tan sonra da, yine milletle birlikte, 
millet için, memleket için çalışmaya, koş-
turmaya, mücadele vermeye devam ede-
ceğiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştır-
mak için gece gündüz çalışacağız. Çözüm 
Süreci’nin başarıyla neticelenmesini için 
her türlü gayreti göstereceğiz. Türkiye’nin 
önündeki en büyük tehlikelerden biri 
olan Paralel Yapı’nın devletten tasfiyesini 
sağlamak için yürütülen çalışmaları adım 
adım takip edeceğiz. Bunlarla kalmayacak, 
ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonunu şekil-
lendirmek, bunun altyapısını kurmak için 
gece gündüz koşturacağız, ter dökeceğiz. 
Başka türlü bunca yılın ihmalini gidere-
meyiz. Başka türlü bunca yanlışı, bunca 
haksızlığı düzeltemeyiz. Yozgat’ın makus 
talihi başka türlü kıramayız, Yozgat’ı başka 
türlü marka şehir hâline getiremeyiz. 

Kardeşlerim...

Burada bir hususun üzerinde özellikle 
durmak istiyorum. Bakınız, biz 12 yıl bo-
yunca, bir yandan ülkenin yıllardır ihmal 
edilen sorunlarını çözmeye çalışırken, 
bir yandan da engellerle mücadele ettik. 
Sadece yol demedik. Sadece okul, hastane, 
baraj demedik. Sadece büyük ekonomi, 
sadece aktif dış politika da demedik. Biz, 
Türkiye’nin her alanda büyümesinin, öz-
gürlüklerin ve demokratik standartların 
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artmasıyla, özellikle de 77 milyonun kar-
deşliğinin pekişmesiyle mümkün olacağı-
na inandık. Şu ana kadar, yani 12 yıl için-
de, hem milletimize hizmet götürdük hem 
de hizmet götürmenin önündeki engelleri 
kaldırdık. Şimdi, Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesiyle, inşallah hizmet 
götürmenin önündeki o büyük vesayet 
engelini de aşıyor, geride bırakıyoruz. 
Devlet ve millet ayrımını ortadan kaldırı-
yor; devlet ile milleti kucaklaştırıyor, yeni, 
yepyeni bir Türkiye’nin kapılarını aralı-
yoruz. İnşallah, artık enerjisini içerideki 
gereksiz meselelerle tüketen bir Türkiye 
olmayacak. Umudunu, heyecanını, bek-
lentilerini gerilimlerle tüketen bir Türkiye 
artık olmayacak. Geçmişin meselelerini, 
geçmişin sanal sorunlarını geride bıra-
kacak, 77 milyon tüm yoğunluğumuzu 
artık geleceğe vereceğiz. Bu yeni süreç, 
şehirlerimizin de daha hızlı kalkındığı bir 
süreç olacak. Normalleşmiş bir Türkiye’de, 
ihtiyaçlar da normal şekilde karşılanacak, 
imkânlar normal bir zeminde halkımıza 
ulaşacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, işte 
bu boyutuyla son derece önemli. Cumhur-
başkanını halkın seçmesiyle, inşallah bir 
dönem kapanmış, yeni bir dönem açılmış 
olacak. Yozgat, bizim her zaman ne demek 
istediğimizi, ne yapmak istediğimizi çok 
iyi anladı. 2007 halkoylamasında Yozgat’ın 
yüzde 84 oranında evet demesi, 2010 
halkoylamasında yüzde 77 oranında evet 
demesi zaten Yozgat’ın tercihini net olarak 
ortaya koyuyor. Siz her zaman özgür, ba-
ğımsız, güçlü bir Türkiye istediniz; biz de 
12 yıl boyunca bunun için mücadele ettik. 
Bu mücadelemiz, artık farklı bir kulvar-
da, daha güçlü şekilde sürecek. Yozgat’ın 

desteği de, hayır duası da bizim için son 
derece önemli. 10 Ağustos akşamı, gözüm 
Yozgat’tan gelecek sonuçlarda olacak. Bu-
güne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı 
sizlere, tüm Yozgat’a bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Ramazan-ı Şerifinizin mübarek 
olmasını, tuttuğunuz oruçların, yaptığınız 
ibadet ve hayırların makbul olmasını dili-
yorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhab-
betle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum
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Sevgili Antalyalılar, sevgili kardeşlerim… 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Mübarek Ramazan ayının, buradaki tüm 
kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve 
İslam dünyasına hayırlar getirmesini Rab-
bimden niyaz ediyorum. Bu iftar progra-
mında bizleri bir araya getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, değerli çalışma arka-
daşım Menderes Türel ile organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Bu akşam burada bizlerle birlikte olan 
şehit ailelerimize, gazilerimize, sevgili ço-
cuklarımıza, engelli kardeşlerimize ayrıca 
teşekkür ediyor, ayrıca selamlarımı sunu-
yorum. Tüm şehitlerimizi, ahirete irtihal 
etmiş tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum. Bilhassa, İnsani Yardım 
Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımız yetiştirme yurtla-
rında kalan ve bugün bizlerle birlikte olan 
176 çocuğumuzun her birinin gözlerinden 
öpüyorum. Ramazan ayının en güzel özel-
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liklerinden biri de bizleri kimsesizlerle, 
gariplerle, yetimlerle daha sık olarak bir 
araya getiriyor olmasıdır. Hiç kuşkusuz, 
bu ülkenin tüm dezavantajlı kesimlerine, 
hem devlet olarak, hem millet olarak, 365 
gün sahip çıkmak gibi bir sorumluluğu-
muz var. Ramazan, bize bu sorumluluğu-
muzu hatırlatıyor.

Değerli kardeşlerim… 

Çocukların etnik kökeni yoktur, çocukla-
rın, milliyetleri, mezhepleri yoktur. Haz-
reti Peygamber’in de ifade ettiği gibi, her 
çocuk fıtrat üzere doğar, sonradan anne ve 
babası onu şekillendirir. Söz konusu olan 
ihtiyaç sahipleri, mazlumlar, özellikle de 
çocuklar olunca, sınırlar, milliyetler, aidi-
yetler ortadan kalkar. Hamdolsun, barış 
içinde, huzur içinde bir ülkemiz var ve 
kardeşliğimiz her gün daha da güçleniyor. 
Ancak, bizim sınırlarımızın hemen yanı 
başında çok büyük acılar, çok büyük tra-
jediler yaşanıyor. Son birkaç gün içinde, 
Filistin’de yine çocuklar yetim ve öksüz 
kaldılar. Suriye’de 4 yıldır çocuklar yetim 
ve öksüz kalıyorlar. Irak’ta aynı şekilde, 
çocukların öldüğüne, annesiz, babasız, 
ailesiz kaldıklarına şahit oluyoruz. Bu 
arada dün Bosna’da, Srebrenitsa’da 19 yıl 
önce katledilen kardeşlerimizin yetimleri-
nin, yakınlarının, sevdiklerinin hüznüne, 
gözyaşına, bir kez daha şahit olduk. Şuna 
gönülden inanıyoruz: Mazlumun ahı, 
mazlumun gözyaşı, mazlumun yürek ateşi 
döner, eninde sonunda zalimi yakar. Bizler 
şu güzel Antalya akşamında, şehrimizin 
bu güzel mevkiinde iftarımızı yaparken, 
kalbimiz, aklımız; dört bir yanımızdan 
feryatları yükselen işte bu kardeşlerimiz-
ledir; öyle olmak zorundadır. 100 yıl önce 

biz zor duruma düştüğümüzde, bütün bu 
coğrafya kalbiyle ve yokluk içinde çıkara-
bildiği imkânlarıyla bizim yanımızdaydı. 
Bugün de, onların yardıma ihtiyacı var. 
Devlet olarak, millet olarak zor duruma 
düşmüş kardeşlerimizin yanında ol-
mak, sadece insani değil, aynı zamanda 
tarihî sorumluluğumuzdur. Suriye’den 
gelen kardeşlerimize kucak açtığımız 
için, Irak’ta kardeş kavgasını önlemeye 
çalıştığımız için, Bosna’da maddi destek 
sağlayarak, oradaki kardeşlerimizi ayağa 
kaldırmaya çalıştığımız için bizi eleştiren-
ler var. Bize “Myanmar’da ne işiniz var, 
Pakistan’la niye bu kadar çok ilgileniyor-
sunuz, Filistin’i niye dilinizden düşürmü-
yorsunuz?” diyenler var. İşte bu mesele, bir 
vicdan meselesidir, bir gönül meselesidir. 
Devletlerin fiziki sınırları başkadır, gönül-
lerdeki sınırlar başkadır. Biz, bu ülkelerle 
fiziki sınırlara sahip olabiliriz, ama gönlü-
müz birdir, geçmişimiz birdir, geleceğimiz 
de birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Nasıl 
ki bir başka şehirde ikamet ediyor diye öz 
kardeşimizden vazgeçmiyor isek, fiziki 
sınırlarımızın dışında kaldılar diyerek 
buralardaki kardeşlerimizden de vazge-
çemeyiz. Bizim medeniyet tasavvurumuz, 
bizim vizyonumuz, bizim inancımız, 
kardeşlik anlayışımız böyle vicdansız bir 
bakışa engeldir. Anadolu coğrafyası, 150 
yıldır, diğer bölgelerden gelen kardeşleri-
ni bağrına basmıştır. Bugüne kadar başı 
dara düştüğü için Anadolu’ya, Türkiye’ye 
gelip de sırtımızı çevirdiğimiz, sınırımızı 
kapattığımız hiçbir kardeşimiz yoktur. 
Burada, sizlerin huzurunda tüm milleti-
me sesleniyorum: Gerek Suriye’den gerek 
diğer bölgelerden, canlarını kurtarmak 
için ülkemize gelen herkes bizim kardeşi-
mizdir. Bu muhacir kardeşlerimize Ensar 
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sıcaklığıyla, samimiyetiyle yaklaşmalı, on-
lara her türlü yardımı yapmalıyız. Biz kez 
daha ifade ediyorum: Bu insanlara sahip 
çıkmak bizim tarihî sorumluluğumuzdur. 
Elbette bu kötü günler geçecektir. İşte o 
zaman, bugün sahip çıktığımız, misafir 
ettiğimiz, ekmeğimizi paylaştığımız in-
sanlar, onların çocukları, torunları, inanın 
bizi asla unutmayacaklardır. Büyük devlet 
olmanın, büyük millet olmanın gereği 
budur. Allah’a hamdolsun, gücümüz var, 
imkânımız var. Allah’a sonsuz şükürler 
olsun, tarihimizden ve ecdadımızdan dev-
raldığımız bir medeniyet vizyonumuz var. 
İşte onun için, Suriye hiçbir zaman yalnız 
olmayacak. Irak’taki mazlumlar hiçbir 
zaman yalnız olmayacak. Özellikle Filistin 
davası, yeryüzündeki en büyük hamisini, 
Türkiye’yi asla kaybetmeyecek. Biz, taraf-
sızlık adına, dengeler adına, stratejiler 
adına, vicdanını ayaklar altına alanlardan 
olmayacağız. Unutmayın: Zulme rıza gös-
teren de zalimdir. Kurda merhamet etmek, 
kuzuya zulümdür. Filistin davasında taraf-
sız kalmak, doğrudan doğruya zalimin ya-
nında yer almak, doğrudan doğruya zulme 
destek vermektir. Biz hiçbir zaman böyle 
bir millet olmadık, asla da olmayacağız. 
Bakın geçmişimizdeki çok acı bir hatıra-
yı, Boraltan Köprüsü acısını milletimize 
hatırlatmış, o acı hadiseyi milletimizle 
paylaşmıştım. 1944’te, 146 Azeri karde-
şimiz Türkiye’ye sığınmışlardı. Türkiye, 
işte o tarafsızlık adına, dengeler adına, 
bu 146 kardeşimizi Stalin’in askerlerine 
teslim etti. Azeri kardeşlerimiz, Boraltan 
Köprüsü’nden karşıya geçti, askerlerimi-
zin gözleri önünde kurşuna dizildiler. Kar-
şıya geçerken de, “Bizi onlara bırakmayın, 
bizi siz öldürün” diye yalvarmışlardı. Hat-
ta, o acı hadiseden bir de türkü kalmıştı:

Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni,

Can alınan çarşıda, gardaşım sattı beni.

Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine,

Beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine.

Evet… Gerideki o merhametsiz, maalesef 
Tek Parti döneminin CHP’siydi, maalesef 
denge politikasıydı, tarafsızlık politika-
sıydı. İşte biz, Türkiye’ye bu tür yeni kara 
lekeler asla bulaştırmayacağız. Kardeş-
lerini satanlardan olmayacağız. Vicdanı 
kurumuş bir dünya karşısında, vicdanı 
yüceltmeye inşallah devam edeceğiz. Biz, 
Filistin davasında asla tarafsız değiliz, bü-
yük bir millet, büyük bir devlet olarak da 
asla tarafsız olmayacağız. Şu mübarek Ra-
mazan akşamında, bir kez de Antalya’dan, 
Filistin, Suriye, Irak, Somali, Myanmar 
başta olmak üzer garipleri, yoksulları, 
mazlumları bir kez daha yürekten selamlı-
yor, huzur ve barış için bir kez daha dualar 
ediyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Bugün, Antalya’da, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için mitingimizi gerçekleştirdik. 
Antalya’ya, her zaman olduğu gibi bugün 
de, bu kardeşine sahip çıktığı için teşekkür 
ediyorum. Antalya, ülkemizin dışa açılan 
kapısıdır, vitrinidir. Muazzam turizm ve 
tarım potansiyeliyle, çoğulculuğu somut 
şekilde yaşatan sosyal yapısıyla Antalya, 
bizim Yeni Türkiye idealimizin, herkesin 
Türkiye’si hedefimizin en güzel örneğidir. 
Biliyorsunuz dün, Yeni Türkiye’nin Vizyon 
Belgesi’ni açıkladık. Herkesin kendisini 
birinci sınıf vatandaş olarak hissettiği Yeni 
Türkiye’nin yol haritasını sizlerle paylaş-
tık. Şeyh Edebali’nin 700 yıl önce çerçeve-
sini çizdiği “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
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anlayışı, Yeni Türkiye’nin temel referansı-
dır. Dün de ifade ettim: Biz kimsenin kimli-
ğiyle, hayat biçimiyle, kökeniyle, inancıyla, 
siyasi görüşüyle ilgili değiliz. Biz, bunların 
hepsinin üzerinde yükselen bir Yeni Türki-
ye ideali peşindeyiz. Ülkemizde geçmişte 
kendi tarihiyle, kendi kültürüyle, hatta 
kendi vatandaşıyla gerilim içinde, çatışma 
içinde bir statüko anlayışı tesis edilmişti. 
Yeni Türkiye’yi, işte bu yanlışın ortadan 
kaldırıldığı, kendine ait değerlerin tama-
mını kucaklayan, tamamını yükselten bir 
anlayışın üzerinde bina ediyoruz. Türkiye, 
geçtiğimiz 60 yıllık dönemde dünyanın 
büyük sıçramalar yaptığı tüm değişim 
dalgalarını kaçırmış, heba etmişti. Bugün 
dünyada yine bir büyük değişimin sancı-
larını yaşanıyor. Bu defa fırsatı kaçırmaya-
cağız. Bu defa değişimin uzak ara takipçisi 
değil, öncüsü, yöneticisi olacağız inşallah. 

Değerli kardeşlerim…

10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri, işte bu bakımdan çok önemlidir. 
Tarihimizde ilk defa milletin bizzat kendi 
tercihiyle belirlenecek Cumhurbaşkanı, bu 
değişimin öncüsü, yönlendiricisi olacaktır. 
Biz, işte bunun için Cumhurbaşkanlığına 
aday olduk. Geçtiğimiz 12 yılda Başbakan 
olarak Türkiye’ye kazandırdıklarımızı siz-
ler gayet iyi biliyorsunuz. Eğitimden ulaş-
tırmaya, enerjiden turizme, sağlıktan ihra-
cata kadar her alanda ülkemize nasıl sınıf 
atlattığımızın şahidi sizlersiniz. Ülkemizin 
göz bebeği, turizm cenneti şu Antalya’nın 
pek çok yeri, 12 yıl öncesine kadar adeta 
bir köy görünümündeydi. Gençler, yeni 
nesiller tam olarak hatırlayamıyor olabilir; 
sizler lütfen onlara Eski Türkiye’yi anlatın. 
Eski Türkiye’de okulların ne durumda 

olduğunu, hastanelerin ne durumda ol-
duğunu, yolların ne durumda olduğunu 
lütfen onlara anlatın. Hafıza-i beşer nis-
yan ile maluldür. Sizler de o günleri şöyle 
bir hatırlayın. En büyük gelir kaynağı 
turizm olan Antalya’da kanalizasyonların 
nasıl denize aktığını, ulaşımda yaşanan 
sıkıntıları gözlerinizin önüne getirin. Aynı 
şekilde, 12 yıl öncesinin Antalya’sında 
üretilen tarım ürünlerinin hangi zor şart-
larda değerlendirilmeye çalışıldığını bir 
düşünün. Yine, hak ve özgürlükler konu-
sunda 12 yıl öncesinin yasaklarını, baskı-
larını, zulümlerini hatırlayın. Geçtiğimiz 
12 yılda yaptıklarımız, Eski Türkiye’den 
Yeni Türkiye’ye geçişin altyapısıdır, teme-
lidir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Yeni 
Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Antalya, 30 Mart seçimlerinde yaptığı 
tercihle bizi anladığını, bizi desteklediğini 
ortaya koydu. Biz de, Antalya’nın bu vefa-
sını, bu kadirşinaslığını elbette karşılıksız 
bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Sizlerin 
teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçildiğim-
de de, Antalya’nın her türlü meselesini 
yine yakından takip edeceğim, yine sıkça 
sizlerle birlikte olacağım. Bir kez daha 
Ramazan’ı Şerifinizi kutluyorum. Yaklaşan 
Ramazan Bayramınızı aynı şekilde tebrik 
ediyorum. Tuttuğunuz oruçların, yaptığı-
nız ibadetlerin ve hayırların Allah indinde 
makbul olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.  
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Sevgili Şanlıurfalılar, sevgili kardeşlerim… 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Mü-
barek Ramazan ayının, buradaki tüm kar-
deşlerime, ülkemize, milletimize ve İslam 
dünyasına hayırlar getirmesini Rabbim-
den niyaz ediyorum. Bu iftar programında 
bizleri bir araya getiren Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız ile organizasyonda eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum. 30 

Mart seçimlerinde Şanlıurfa, AK Parti’ye, 
Büyükşehirlerde 2’nci, 81 il içinde 3’üncü 
sırada en çok oy veren il olarak, vefasını, 
kadirşinaslığını bir kez daha gösterdi. Şan-
lıurfalı kardeşlerime, 30 Mart seçimlerin-
de AK Parti’ye ve adayımıza gösterdikleri 
teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunu-
yorum. Şanlıurfa, eski ve tecrübeli Vali, 
şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı 
olan değerli kardeşimizle, inşallah yapılan-
masını tamamlamış şekilde Türkiye’nin 

Şanlıurfa | 13 Temmuz 2014 

Şanlıurfa İftar 
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örnek bir büyükşehri olacak. Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından yeni düzenlenen 
bu Rabia Meydanı’nda iftiramıza eşlik 
eden tüm kardeşlerime, sivil toplum kuru-
luşu temsilcilerine de teşekkür ediyorum. 
Mısır’daki Rabia Meydanı, kardeşlerimi-
zin verdikleri hak ve özgürlük mücade-
lesinin sembolü oldu. Bu meydana aynı 
ismin verilmesini, Mısırlı kardeşlerimize 
gönderilmiş bir selam, bir destek mesajı 
olarak değerlendiriyorum. Bu akşam bura-
da, Irak’ta uzun süre alıkonulduktan sonra 
serbest bırakılan kamyon şoförlerimizden 
bir kısmı da bizlerle birlikteler. Kendi-
lerine ve ailelerine bir kez daha geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Musul’da 
alıkonulan Konsolosluk çalışanlarımızın 
bırakılması için de çalışmalarımız kesin-
tisiz devam ediyor. Durumun nezaketi ve 
hassasiyeti nedeniyle, Musul’daki olay-
larla ilgili değerlendirmelerde her zaman 
dikkatli olduk. Ne yazık ki, gerek muha-
lefet partileri gerek medya, özellikle de 
İhanet Şebekesi Pensilvanya medyası son 
derece sorumsuz açıklama ve yayınlarla 
durumun nezaketini artırıyorlar. Muhale-
fet ve bu malum medya, adeta Musul’daki 
vatandaşlarımızın başına bir şey gelsin 
de, Hükümet yıpransın diye, ellerinden 
gelen sorumsuzluğu sergiliyorlar. Elbette, 
bizler de, milletimiz de, bu sorumsuzluğu, 
bu insanlık dışı, vicdan dışı tahrikleri not 
ettik, not ediyoruz. İnşallah, alıkonulan 
personelimizi oradan çıkardığımızda, ge-
rek içeriye, gerek dışarıya, tüm değerlen-
dirmelerimizi yapacağız. Bu arada, serbest 
bırakılan şoförlerimizin ekmek tekneleri 
olan kamyonlarının, tırlarının bir an evvel 
ülkemize teslim edilmesini istiyoruz, bek-

liyoruz, bununla ilgili girişimlerimiz de 
devam ediyor.

Değerli kardeşlerim… 

Şu mübarek Ramazan gününde, hiçbir 
Müslümanın, hiçbir insanın hakkının, 
hukukunun, izzetinin çiğnenmesine gön-
lümüz razı olmaz. Filistin’de, Suriye’de, 
Irak’ta ve dünyanın pek çok yerinde 
Müslümanlar, kardeşlerimiz zaten ciddi 
manada acı çekiyor, zulüm görüyorlar. Ba-
kın biz, Türkiye olarak, tarih boyunca bu 
bölgedeki iç karışıklıklara her zaman me-
safeli durduk. Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, 
Mısır’da, biz bugün de sadece ve sadece 
Hakk’ın tarafındayız. Hakk’ın tarafında 
durmanın eğer bir bedeli olacaksa, biz bu 
bedeli öderiz. Biz, Şanlıurfa’da yaşamış 
enbiyadan bunu öğrendik. Hak adına ateşe 
yürüyen Hazreti İbrahim’den biz bunu öğ-
rendik. Şanlıurfa’nın şairlerinden, gönül 
dostlarından biz Hakk’ın yanında dimdik 
durmayı öğrendik. Şanlıurfalı değerli 
şair, güzel insan, Merhum Akif İnan, bize 
haksızlık karşısında dik durmayı, onurlu, 
şerefli durmayı öğretti. Mescid-i Aksa şii-
rinde ne güzel söylemişti:
 
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 

Götür Müslümana selam diyordu 

Dayanamıyorum bu ayrılığa 

Kucaklasın beni İslâm diyordu.

Evet… Eğer, zulüm karşısında boyun eğer-
sek, zalim karşısında geri adım atarsak, 
Şanlıurfalı enbiyaya, evliyaya, gönül insan-
larına, tarihimize ve ecdadımıza nankör-
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lük etmiş oluruz. Bırakın, birileri Mısır’da-
ki politikalarımızın dengeler adına yanlış 
olduğunu iddia etsin. Bırakın, birileri 
Filistin meselesindeki tarafımızın, den-
geler adına yanlış olduğunu ifade etsin. 
Biz dengelere değil, Hakk’a tapan bir mil-
letiz, inşallah ebediyen de öyle kalacağız. 
Şu anda biz, Endülüs’e, Açe’ye, Fransa’ya, 
Polonya’ya yardım elini uzatmış bir ecda-
dın gururlu torunlarıyız. İnşallah bizden 
sonra gelecek nesiller de Filistin davasında 
dik durmuş, Mısır’da Hakk’ı, Irak’ta kar-
deşliği savunmuş, Suriyeli kardeşlerine 
kucak açmış, Somali’ye, Myanmar’a elini 
uzatmış dedeleriyle gurur duyacaklardır. 
İçimizden birileri dengeler adına sussa da, 
dünya, dengeler ve stratejiler adına sussa 
da, biz Hakk’ı savunmaya, insani değerleri, 
vicdani değerleri sonuna kadar savunma-
ya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Şanlıurfa, Suriye ile en uzun sınıra sahip 
olduğumuz illerimizden biri. Hep söylüyo-
rum; ülkelerin fiziki sınırları başkadır, in-
sanların gönüllerindeki sınırlar başkadır. 
Şanlıurfa’daki Türkiye vatandaşı kardeşle-
rimiz ile tel örgülerin hemen arkasındaki 
Suriye vatandaşı kardeşlerimiz, bizim 
nezdimizde birdir. Bunun için, Suriye’deki 
çatışmalar başladığı günden beri biz, hem 
gönül kapılarımızı hem sınır kapılarımızı 
daima açık tuttuk. Biz, başı dara düştüğü 
için kapımıza gelen hiçbir kardeşimizi geri 
çevirmedik, çevirmeyiz. Gerek kamplarda, 
gerek dışarıda kendi imkânlarıyla ülkemiz-
de misafir ettiğimiz kardeşlerimizin her 
türlü ihtiyacını görmek için imkânlarımızı 

seferber ettik. Türkiye, bu büyük sosyal 
sarsıntıyı tek başına göğüslemek zorun-
da kaldı. Birleşmiş Milletler’in, sınırın 
öte tarafındaki geçici yerleşim yerlerine 
yaptığı sınırlı bir yardım dışında hemen 
hiçbir ülke, hiçbir kuruluş bu konuda kılı-
nı kıpırdatmadı. Hamdolsun, Türkiye’nin 
imkânları, sayıları milyonu aşan misafir-
lerimize sahip çıkmaya yetiyor, yetecektir. 
Ama, dünya bu konuda çok kötü bir sınav 
verdi, sınıfta kaldı, bunun da bilinmesini 
isterim. Bilhassa, kendi sınırlarına daya-
nan üç beş mülteciye bile tahammülü ol-
mayan Batı ülkelerinin, insani hassasiyet 
konusunda kimseye söyleyecek bir sözü 
kalmamıştır. Biz, hem devlet olarak hem 
millet olarak, Ensar anlayışıyla muhacir 
kardeşlerimize sahip çıkmaya, yardımcı 
olmaya devam edeceğiz. Kendimizi hiçbir 
zaman ülkemizin fiziki sınırlarına hapset-
medik, bundan sonra da hapsetmeyeceğiz. 
Bosna’dan Suriye’ye, Myanmar’dan Irak’a, 
Afganistan’dan Somali’ye kadar, nerede sı-
kıntıya düşmüş kardeşimiz varsa, onun ya-
nında olacağız. TİKA’mızla, Kızılay’ımızla, 
sivil yardım kuruluşlarımızla elimizdeki 
her şeyi kardeşlerimizle bölüşmeyi, onlara 
destek olmayı sürdüreceğiz. Büyük devlet 
olmanın, büyük millet olmanın gereği bu-
dur. Hem tarihin hem inancımızın hem de 
vicdanın bize yüklediği sorumluluklardan 
asla kaçmayacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

10 Ağustos’ta Türkiye tarihî bir seçim 
yapacak. Cumhurbaşkanını, ilk defa Cum-
hurun bizzat kendisi belirleyecek, kendisi 
seçecek. Bu, sadece basit bir seçim yönte-
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mi değişikliği değildir. Bu, Yeni Türkiye 
yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. 
10 Ağustos’ta seçilecek Cumhurbaşkanı, 
bugüne kadarki Cumhurbaşkanlarından 
farklı olacak. Cumhurbaşkanlığı artık 
temsilî bir makam olmaktan çıkıyor, 
Türkiye’nin önünde rehberlik yapacak, 
vizyon koyacak, bunun uygulamasını 
adım adım takip edecek bir liderlik maka-
mı hâline dönüşüyor. Sizlerin teveccühü 
ile bu göreve gelmem hâlinde, bir yandan 
bugüne kadar verdiğimiz tüm sözlerin ta-
kipçisi olurken, ilaveten Yeni Türkiye Viz-
yonumuzu hayata geçirmenin mücadelesi-
ni vereceğim. Çözüm Süreci konusunda en 
küçük bir geri adım, en küçük bir gevşeme 
asla olmayacak. Türkiye’nin bu tarihî fır-
satı mutlaka değerlendirmesini, Çözüm 
Süreci’ni neticelendirmesini sağlayacağı-
mızdan şüpheniz olmasın. Ülkemizin son 
dönemde karşılaştığı en büyük tehditler-
den biri olan Paralel Yapı’yla mücadele, 
kararlı bir şekilde devam edecek. Cum-
hurbaşkanlığım süresince de bu mücade-
lenin yakın takipçisi olacağım. İnşallah, 
Şanlıurfa’dan ben bir kez daha rekor bekli-
yorum. Şanlıurfa’da, sadece AK Parti’ye oy 
verenlerin değil, CHP, MHP, HDP, Saadet 
Partisi ve diğer partilere oy veren kardeşle-
rimizin de bizi destekleyeceklerine inanı-
yorum. Bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi 
kutluyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve 
Ramazan Bayramınızı aynı şekilde tebrik 
ediyorum. Tuttuğunuz oruçların, yaptığı-
nız ibadetlerin ve hayırların Allah indinde 
makbul olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Ordulular, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Mübarek Ramazan ayının, buradaki tüm 
kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve 
İslam dünyasına hayırlar getirmesini 
Rabbimden niyaz ediyorum. Bu iftar 
programında bizleri bir araya getiren 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 

ile organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 30 Mart seçimlerinde 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, yüz-
de 54 oy oranıyla AK Parti’yi tercih ettiği-
niz için, bize olan güveniniz, itimadınız 
için sizlere bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah, Enver Yılmaz kar-
deşimle birlikte el ele vererek, Ordu’yu 
daha da büyütmenin, daha da geliştirme-
nin çabası içinde olacağız. Şundan emin 
olmanızı istiyorum: Sizlerin teveccühüyle 

Ordu | 19 Temmuz 2014 

Ordu İftar 
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10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçilmem 
hâlinde, Başbakanlık dönemimde olduğu 
gibi, Ordu’ya yapılan tüm yatırımların, 
Ordu’ya verilen tüm sözlerin takipçisi ola-
cağım. Bizim için Cumhurbaşkanlığı, bir 
dinlenme, bir soluklanma yeri değildir. 
Cumhurbaşkanlığı görevine, ülkemizin 
2023 hedeflerine ulaşmasını sağlamak, 
2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini 
oluşturmak için talip olduk. Türkiye’nin, 
milletimizin boşa geçirecek tek bir günü 
dahi yok. Çocuklarımıza, torunlarımıza, 
bizden sonraki nesillere çok daha güç-
lü, çok daha müreffeh, çok daha büyük 
bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Büyük 
Türkiye’yi, Güçlü Türkiye’yi sadece ge-
lecek nesiller için değil, çevremizdeki, 
dünyadaki mazlumlar, mağdurlar, garip-
ler için de kurmak mecburiyetindeyiz. 
Bu coğrafyada ve dünyada Türkiye’nin 
böyle bir sorumluluğu var. Atalarımız, 
en zor zamanlarında bile, Avrupa’dan 
Güney Asya’ya, Kaf kasya’dan Afrika’ya 
kadar her yerde, kendisinden yardım 
talep eden tüm mazlumlara el uzatmış, 
kol kanat germiştir. Türkiye, bu idrakten, 
bu anlayıştan uzak yöneticiler yüzünden, 
yıllarca içine kapanık, güvensiz bir ülke 
olarak kaldı, bu şekilde idare edildi. Tür-
kiye, bizim sağladığımız istikrar ve güven 
ortamı ile, ortaya koyduğumuz vizyon 
sayesinde kabuğunu kırdı, yeniden asli 
sorumluluklarını hatırladı. Artık yeniden 
dünya devleti gibi davranan bir Türkiye 
var. Artık, dünyanın dört bir yanında kar-
deşlerinin yanında olan, onlara el uzatan, 
onların dertlerine derman olmaya çalışan 
bir Türkiye var. Tabii, vizyonumuz geniş-
ledikçe, karşımıza çıkan sıkıntılar da fark-

lı oluyor, karşımızda kurulan ittifaklar da 
ona göre büyük oluyor. Türkiye’nin gü-
cünden, Türkiye’nin hak talebinden, ada-
let talebinden, vicdan ve insaf odaklı dış 
politikasından rahatsız olanlar, içeride 
ve dışarıda rahatsızlıklarını göstermeye 
başladılar. Pensilvanya çetesinin başlat-
tığı 17-25 Aralık darbe girişiminin geri-
sindeki en önemli sebeplerden biri de işte 
buydu. Amaç şahsımın değil Türkiye’nin 
önünü kesmekti, Türkiye’ye çelme tak-
maktı.  Allah’a şükür başaramadılar, 
kurdukları tuzaklara kendileri düştüler. 
Seçilmem hâlinde, Cumhurbaşkanlığı sü-
rem boyunca da, bu ihanet şebekesinin ta-
kipçisi olacağım. Ülkemize ve milletimize 
yapılan bu ihanetin bedelinin mutlaka 
onlardan sorulmasını sağlayacağım. Biz 
zulüm altında inleyen Filistinli kardeşle-
rimizin yanında yer alırken, “Güneydeki 
sevdikleri ülke” dedikleri zalimin yanın-
da saf tutanları, bu millet de, tarih de asla 
affetmeyecektir. Hem bu dünyada hem 
öteki dünyada ellerimiz bu hainlerin, bu 
zalim yandaşlarının yakasında olacak. 
Büyüyen, gelişen Türkiye’nin önündeki 
bir başka önemli sorunu da, Çözüm Sü-
reci ile hal yoluna koyduk. Bu hususta 
çok ciddi mesafe de kat ettik. Ölümleri 
durdurduk, sorunların siyaset ve hukuk 
zemininde konuşulabilmesini, çözüm 
yolları aranabilmesini sağladık. İnşallah, 
birliğimizden, beraberliğimizden, bütün-
lüğümüzden asla taviz vermeden, demok-
rasi ve özgürlük temelinde bu meseleyi 
tamamen çözecek, Türkiye’yi bu büyük 
dertten tamamen kurtaracağız. Cumhur-
başkanlığım sürecince, bu meselenin de 
yakından takipçisi olacağım. 
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Değerli kardeşlerim…

Bizler, mübarek Ramazan’ın bereketinden, 
mağfiretinden faydalanmak için oruçla-
rımızı tutar, ibadetlerimizi yapar, hayırda 
yarışırken, maalesef coğrafyamızda içimi-
zi burkan, sevincimizi gölgeleyen olaylar 
yaşanıyor. Suriye’de, Irak’ta ve son olarak 
Filistin’de dökülen Müslüman kanları, 
bizleri adeta can evimizden vuruyor. Acı 
çeken, zulüm gören, şehit olan her karde-
şimiz, yüreğimizde bir yara açıyor. Dünya 
düzeninin adaletsizliğini, çarpıklığını, 
bozukluğunu, bu olaylar vesilesiyle bir 
kez daha görüyor, bir kez daha idrak edi-
yoruz. Şunu bilmenizi isterim: Türkiye 
güçlü olmadan, mağdurun değil zalimin 
yanında saf tutan bu dünya düzeninin 
değişmesi mümkün değil. Bu, bizim talip 
olduğumuz değil, bize yüklenmiş bir so-
rumluluk. Bu sorumluluktan kaçmak, bize 
yakışmaz, milletimize yakışmaz, tarihimi-
ze, inancımıza, kültürümüze yakışmaz. 
Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar bizim dev-
let geleneğimiz hep mazlumun, mağdurun 
yanında yer almak olmuştur. Bizim milleti-
miz, kendisinden yardım bekleyen, yardım 
uman hiç kimsenin, hiçbir toplumun elini 
boşta bırakmamıştır. 500 yıl önce zulüm-
den kaçan Yahudilere kucak açan da yine 
benim ecdadım olmuştur. 100 yıl önce, 
en zayıf zamanında dahi Osmanlı, dün-
yanın dört bir yanından kendisine gelen 
yardım taleplerine kayıtsız kalmamış, sır-
tını dönmemiştir. Bugün de, Türkiye’den 
böyle bir beklenti, böyle bir talep vardır. 
Türkiye’nin fiziki sınırları başkadır, gönül 
sınırları, kardeşlik sınırları, vicdan sınırla-
rı başkadır. Biz, fiziki sınırlarımız içinde, 

yani 780 bin kilometrekare vatan topra-
ğında yaşayan 77 milyon vatandaşımızın 
her türlü derdini, sıkıntısını, ihtiyacını 
giderirken, gönül sınırlarımızı, kardeşlik 
sınırlarımızı, vicdan sınırlarımızı da ihmal 
etmiyoruz, edemeyiz. Türkiye’nin güven-
liği Bağdat’tan, Musul’dan, Kerkük’ten, 
Şam’dan, Gazze’den, Kahire’den başlar. 
Türkiye’nin güvenliği, Kaf kasya’dan, 
Kırım’dan, Balkanlar’dan, Akdeniz’den 
başlar. Daha da ötesi Türkiye’nin güvenliği 
Afrika’nın en alt ucundan Sibirya’ya, Atlas 
Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a kadar 
uzanan coğrafyanın tamamıyla ilgilidir. 

Değerli kardeşlerim... 

Şu anda, bizim karşımızda ittifak kuran 
muhalefet partileri, dikkat ederseniz, Or-
tadoğu’daki sorunlara değinmek yerine, 
sürekli Hükümeti eleştirmekle meşguller. 
Örneğin, Irak’ta Merkezi Hükümet’in ha-
talarını dile getirdiklerini hiç görmezsiniz. 
Örneğin, Suriye’de zalim Esed’i eleştir-
diklerini görmezsiniz. Mısır’da darbeci-
lere söz söylediklerini görmezsiniz. Aynı 
şekilde, İsrail’e, samimi bir kalple tepki 
koyduklarına şahit olamazsınız. İnanın, 
muhalefetin vizyonu, Sivas’ın da, Hatay’ın 
da, Edirne’nin de ötesine geçemiyor. Dış 
politikayı bilmedikleri için, işi iç politikay-
la idare etmeye çalışıyorlar. Ortadoğu’daki 
meseleler hakkında söz söyleyemiyor, hat-
ta buna cesaret edemiyor, ağızlarını her 
açtıklarında Hükümeti eleştiriyorlar. Mu-
halefetin, iç politikada vizyonu olmadığı 
gibi, dış politikada da vizyonu yok. Şöyle 
hafızalarınızı bir yoklayın. Bu CHP’nin, 
MHP’nin, diğer partilerin, Türkiye ekono-
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misine ilişkin bir vizyon koyduklarına hiç 
şahit oldunuz mu? Çözüm Süreci’ne, Kar-
deşlik Projesi’ne, Toplumsal Barışa yönelik 
bir projelerine şahit oldunuz mu? Dış poli-
tikaya yönelik bir ufuklarının olduğuna 
hiç şahit oldunuz mu? Dikkat edin, hiçbir 
konuda planları, projeleri, hedefleri yok. 
Onlar, Eski Türkiye’de, Eski Türkiye’nin 
karanlığında ve kaosunda geçinip gidiyor-
lardı. Şimdi, Yeni Türkiye’nin ışıkları, bu 
muhalefetin gözünü kamaştırıyor. Işıktan 
rahatsız oluyorlar ve ışığı karartmanın 
mücadelesini veriyorlar. Ancak, Allah’a 
Hamdolsun, milletimiz bu ışığa sahip çık-
tı. Milletimiz, Yeni Türkiye hedeflerine sa-
hip çıktı. İnşallah, 10 Ağustos’ta, büyük bir 
toplumsal uzlaşmayla, hem Türkiye’nin 
12’nci Cumhurbaşkanı seçilecek hem de 
Yeni Türkiye’nin kapıları ardına kadar 
aralanacak. Türkiye için gerçekten yeni 
ve güzel bir dönem başlıyor. Uyumun, 
koordinasyonun, işbirliğinin daha da ar-
tacağı, hizmetlerin ve yatırımların daha 
da hız kazanacağı, Türkiye’nin çok daha 
hızlı büyüyeceği bir döneme giriyoruz. 
Türkiye’ye enerji kaybettiren, en önemlisi 
de can kaybettiren, kan kaybettiren eski 
tartışmalar, artık Eski Türkiye’de kalacak. 
77 milyonun, barış, huzur ve kardeşlik 
içinde, uyum içinde yaşayacağı Türkiye, 
inşallah 21’inci yüzyılı şekillendirecek. 
Bugün Ordu’da gördüğüm manzara, 10 
Ağustos’un sonucunu zaten belli ediyor. 
Gördüğüm kadarıyla milletimiz kararını 
vermiş, artık sandığı bekliyor. Bu kararın, 
Türkiye için, milletimiz için, yeryüzün-
deki tüm mazlumlar için hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu güzel kararın, Karadeniz’in 
parlayan yıldızı, Türkiye’nin oksijen 

deposu Ordu için hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bugün mitingimizde de ifade ettim: 
Ordu’da çok büyük projelerimiz var. Şehir 
hastanemiz, Karadeniz-Akdeniz Yolu, Bo-
tanik Bahçesi, Çikolata Parkı, Ordu-Gire-
sun Havalimanı projelerimiz hızla devam 
ediyor. Bu projeler tamamlandığında, 
Ordu, hem Karadeniz’de, hem Türkiye’de 
çok farklı bir yerde olacak. İnşallah seçilir-
sem, ben de bu büyük projelerin tamam-
lanması için gayret edeceğim. 10 Ağustos 
seçimlerinin tekrar hayırlı olmasını dili-
yorum. Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan 
Bayramı’nın kutlu, mübarek olmasını 
niyaz ediyorum. Yeniden kavuşmak umu-
duyla, Ordu’yu, Ordulu tüm kardeşlerimi 
Allah’a emanet ediyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Sevgili Hataylılar, sevgili İskenderunlular, 
değerli kardeşlerim... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Mübarek Ramazan ayının, buradaki tüm 
kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve 
İslam dünyasına hayırlar getirmesini Rab-
bimden niyaz ediyorum. Bu iftar progra-
mında bizleri bir araya getiren İskenderun 
Belediye Başkanlığımız ile organizasyonda 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, 30 Mart’ta tercihini AK 
Parti’den yana, bizden yana, hizmetten 
yana kullanan tüm İskenderunlu kardeşle-
rime şükranlarımı sunuyorum. İftiramıza 
iştirak eden, bu anlamlı soframızı şenlen-
diren, çok değerli İsevi din adamlarımıza 
da hoş geldiniz diyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Aynı şekilde, farklı inanç grup-
larına, cemaatlere mensup çok değerli 
kardeşlerimize de hoş geldiniz diyor, onla-

Hatay | 20 Temmuz 2014 

Hatay-İskenderun İftarı 
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rı da muhabbetle selamlıyorum. Açıkçası 
Hatay ve İskenderun, bu güzel sofra ile, bir 
kez daha farklılığını ortaya koyuyor, bir 
kez daha dünyaya hoşgörü mesajı veriyor. 
Ortadoğu’da, kanın, gözyaşının, özellikle 
de farklı olana tahammülsüzlüğün had 
safhaya çıktığı bir dönemde, Türkiye’de 
böyle bir sofranın kurulmuş olması, ina-
nın, hem bölgemiz için, hem dünya için en 
güzel mesajdır. Şunu herkesin bilmesini 
isterim ki biz, bu sofradaki dostluğu, kar-
deşliği ve dayanışmayı, 12 yıl boyunca en 
güçlü şekilde savunduk, bundan sonra da 
savunmaya devam edeceğiz. Bölgemizde 
ve dünyada hoşgörüsüzlük ne kadar artar-
sa artsın, Türkiye hep farklı yerde durma-
ya, hoşgörüyü yüceltmeye devam edecek.

Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım…

Bundan 100 yıl önce, Ortadoğu’da sınırlar 
yeniden çizilirken, maalesef, farklılıkların 
bir arada yaşadığı iklim de yok edildi. 100 
yıllık süreçte, Ortadoğu’da, farklı olana 
karşı zaman zaman çok acımasızca zulüm-
ler gerçekleştirildi. Türkiye’de de, geçmişte 
bazı tatsız olaylar yaşandı. Dersim olayları 
ile, Alevi vatandaşlarımıza zulmedildi. 6-7 
Eylül olayları ile, azınlık vatandaşlarımıza 
zulmedildi. Buna benzer olaylarla, farklı-
lıklara tahammül azaltılmaya, toplumun 
arasına nifak sokulmaya çalışıldı. 12 yıl 
önce, iktidar görevini devraldığımızda, 
Türkiye’nin bütün farklılıklarının bir zen-
ginlik olduğunu ifade ettik ve bunun arka-
sında durduk. Her türlü farklılığı, bu ülke-
nin asli unsuru olarak gördük ve herkesin, 
kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, kendi 
yaşam tarzıyla varlığını savunduk. Bu 

alanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. 
Doğu’da, Güneydoğu’da, sessiz devrimlere 
imza attık. Alevi vatandaşlarımızın hakla-
rı için önemli adımlar attık. Azınlıkların 
sorunlarına samimiyetle eğildik. Bunları 
yaparken, sizler de şahit oldunuz ki, çok 
ciddi engellerle karşılaştık. Yaptığımız her 
reforma karşı çıkanlar, bunu geciktirmek, 
bunu engellemek isteyenler çıktı. Biz, hiç-
bir tahrike boyun eğmeden, hiçbir tuzağa 
düşmeden, doğru bildiğimiz, Hak bildi-
ğimiz yolda yürüdük. Bugün manzaraya 
baktığımızda, bu topraklarda dostluğun ve 
kardeşliğin, düne nazaran çok daha ileri 
bir konumda olduğunu görüyoruz. İnşal-
lah, yarın bugünden de iyi olacak. Yeni 
Türkiye, bütün dinlere, bütün inanç grup-
larına, tüm etnik kökenlere ve kültürlere 
eşit mesafede durarak, 77 milyonun dost 
ve kardeş olarak, bir arada yaşayacağı, he-
pimizin ülkesi olacak. Açıkçası, 10 Ağustos 
tarihini, işte bu Yeni Türkiye için bir milat 
olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi için Vizyon Belgemizde, farklılıkların 
bir arada yaşaması konusuna özellikle 
önem atfettik. Her dinin mensuplarının, 
her mezhebin mensuplarının, her cema-
atin mensuplarının, özgürce faaliyet gös-
termesini, kimliklerini özgürce ifade etme-
lerini, inançlarını özgürce yaşamalarını 
savunuyoruz. Yeni Türkiye’de, bunu daha 
güçlü şekilde savunacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Başkasının özgürlük ala-
nını kısıtlayanlara elbette müsamaha gös-
terilemez. Bununla birlikte, özgürlükler de 
yasaklanamaz, kısıtlanamaz, daraltılamaz. 
Şundan emin olunuz ki, bizim Yeni Tür-
kiye dediğimiz kavram, işte bu sofradaki 
manzaradır. Buradaki dostluğu, kardeşliği, 
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dayanışmayı, inşallah 780 bin kilometre-
karede yaşatacak, bu şekilde bölgemize ve 
dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz.

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşlerim…

Barış, hoşgörü, sevgi, saygı anlayışına, 
insanlık olarak bugün, her zamankin-
den daha fazla ihtiyacımız var. Bilhassa 
bulunduğumuz coğrafyada, hemen yanı 
başımızdaki Suriye başta olmak üzere, her 
gün oluk oluk kan akıyor, onlarca, yüzler-
ce can sönüp gidiyor. Suriye’de, Irak’ta, 
Filistin’de ölen her bir insanın, kendi 
öz kardeşimiz, arkadaşımız, komşumuz 
olduğunu varsayarsak şayet, yaşanan tra-
jedinin boyutlarını daha iyi anlayabiliriz. 
Daha acısı şu değerli kardeşlerim… Batı 
başta olmak üzere, dünyanın neredeyse 
tamamı, Ortadoğu’daki bu dramlar karşı-
sında anlaşılması ve inanılması güç bir ka-
yıtsızlık içinde. Coğrafyamızdaki ölümlere 
sadece bir istatistik olarak bakan dünya, 
aslında kendi ruhunu, kendi kalbini, ken-
di vicdanını kaybettiğinin farkında değil. 
Hâlbuki Hacı Bektaş Veli Hazretleri ne 
diyor: “Düşmanın dahi insan olduğunu 
unutma” diyor. Batı’da, Suriye’deki insan 
kayıpları konusunda sergilenen hassasi-
yet, okyanuslardaki balinaların geleceği 
için duyulan kaygı kadar bile olmadı, 
olamadı. Biz asla onlar gibi olmayacağız. 
Biz, canı yanan her kardeşimizin acısını 
yüreğimizde hissetmeye devam edeceğiz. 
Yardıma ihtiyaç duyan her kardeşimizin 
yanında yer almaya, ekmeğimizi bölüşme-
ye, imkânlarımızı paylaşmaya devam ede-
ceğiz. Çünkü biz, insanı yaradılmışların 
en şereflisi olarak gören bir inancın men-

suplarıyız. Çünkü biz, Yunus Emre gibi, 
“İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise” 
diyen, bırakın öldürmeyi, gönül kırmayı 
bile tasvip etmeyen bir medeniyetin, bir 
kültürün takipçileriyiz. Bu vesileyle, 3.5 
yıldır Suriye’den gelen kardeşlerine, Ensar 
anlayışıyla sahip çıkan, tüm zorluklara 
göğüs gererek, onları kucaklayan, evini, 
ekmeğini paylaşan Hataylı kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günler 
Allah’ın izniyle geçtiğinde, geriye işte bu 
kardeşlik iklimi, bu dayanışma ruhu, bu 
paylaşma erdemi kalacak. İşte o zaman, 
Suriye’deki kardeşlerimizle birbirimize 
çok daha fazla kenetleneceğiz. Her zaman 
ifade ediyorum: Ülkelerin fiziki sınırları 
başkadır, gönüllerdeki, vicdanlardaki 
sınırlar başkadır. Bizim Suriye’deki kar-
deşlerimizle aramızda gönül sınırı zaten 
yoktu; bu zor günlerde çok daha fazla kay-
naştık, çok daha fazla bütünleştik. Hiçbir 
zulüm payidar olmamıştır; Suriye’deki 
kardeşlerimizin maruz kaldıkları zulüm 
de, inşallah payidar olmayacaktır; en ya-
kın zamanda sona erecektir. Biz, Allah’ın 
adaletinin mutlak olduğuna inanıyoruz; 
inşallah o adalet yakın zamanda tecelli 
edecektir. 

Değerli kardeşlerim…

İnsana dair hiçbir değer, hiçbir kutsal 
tanımayan İsrail devleti, kasıtlı olarak 
bu mübarek günlerde Gazze’ye saldırdı. 
Önce hava bombardımanı, ardından kara 
harekâtı ile çocuk, kadın, yaşlı demeden 
Filistinlileri katleden İsrail, büyük bir per-
vasızlıkla, büyük bir şımarıklıkla saldırıla-
rını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler başta 
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olmak üzere, uluslararası sistemin koruyu-
cusu, gözeticisi olması gereken kurumlar 
da, İsrail’in bu azgınlığı karşısında etkili 
bir tepki ortaya koymayarak, yaşanan in-
sanlık suçuna ortak oluyor. Daha da acısı, 
İslam dünyasının bu katliam karşısındaki 
duyarsız ve hatta aciz tavrıdır. Türkiye ve 
belki birkaç ülke haricinde, İsrail’e karşı 
sesini yükselten, uluslararası sistemi tepki 
koymaya çağıran, zorlayan devlet yok. Biz, 
İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı sergi-
lediği vahşete, Kudüs’te kutsal mekânlara 
karşı uzun süredir devam ettirdiği saygı-
sızlıklara karşı tavrımızı en sert şekilde 
ortaya koymayı sürdüreceğiz. Bu bizim 
sadece inancımızın değil, insanlığımı-
zın, vicdanımızın, ahlakımızın gereğidir; 
tarihî sorumluluğumuzdur. Orta Asya’dan 
Balkanlara, Kaf kasya’dan Ortadoğu’ya, 
Afrika’dan Güney Asya’ya kadar, gönül 
bağımız, tarihî müştereklerimiz olan tüm 
toplumlarla yeniden ve daha güçlü ilişki-
ler kurmak için çalıştık, çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu politikamız asla çıkar odaklı 
değildir. Biz, kardeşlerimizle ne onların 
petrolü için, ne madeni için, ne de başka 
imkânları için yakınlaşıyor değiliz. Biz 
sadece, sahip olduğumuz müştereklerin 
ve ortak tarihimizin bize yüklediği so-
rumlulukların gereğini yerine getirmenin 
peşindeyiz. Burada şunu da altını çizerek 
vurgulamak isterim: Türkiye’yi, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da kriz-
lerden, kaostan uzak tutmaya devam ede-
ceğiz. Ortadoğu’daki yangının, Türkiye’yi 
de etkisi altına almasına müsaade etmeye-
ceğiz. Birilerinin, bunun için çabaladığını, 
Türkiye içine nifak tohumları saçmaya 
çalıştığını biliyoruz. Devlet olarak da, 

millet olarak da, bu tuzağa düşmeyece-
ğiz. Ancak, Ortadoğu’da kardeşlerimizin 
yaşadığı acıya da kayıtsız kalmayacak, 
gözümüzü yummayacak, dilimize, kalbi-
mize kilit vurmayacağız. Türkiye, Hakk’ın, 
adaletin ve barışın tarafını tutmaya, böl-
gede kardeşlik, dostluk ve dayanışmayı 
güçlü şekilde savunmaya devam edecek. 
10 Ağustos seçimiyle birlikte, inanıyorum 
ki Türkiye’nin öncü rolü daha da güç ka-
zanacak. 10 Ağustos’la birlikte kapıları 
ardına kadar açılacak Yeni Türkiye, içeride 
huzur ve istikrarın, dışarıda barış ve daya-
nışmanın daha güçlü savunucusu olacak. 
Rabbim bu mübarek günde tüm Ortadoğu 
halklarını, tüm insanlığı muhafaza etsin 
diyorum. Allah kardeşliğimizi, dayanışma-
mızı daim eylesin diyorum. Şu güzel sof-
radaki dostluğun, kardeşliğin, paylaşma 
ruhunun hem tüm Türkiye’ye hem bölge-
mize hem dünyaya hâkim olmasını niyaz 
ediyor, Hatay ve İskenderunlu kardeşleri-
mizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Adanalılar, çok değerli kardeşlerim... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu 
iftar programında bizleri bir araya geti-
ren AK Parti Adana İl Başkanlığımız ile 
organizasyonda emeği geçen herkese şük-
ranlarımı sunuyorum. Mübarek Rama-
zan ayının, buradaki tüm kardeşlerime, 
ülkemize, milletimize ve İslam dünyasına 
hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz 

ediyorum. Bu gece ihya ettiğimiz, bin ay-
dan daha hayırlı olan, Kadir Gecesi’nin de, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını; tüm insanlık için, özellikle de 
mazlumlar için bir kurtuluş, bir necat va-
sıtası olmasını temenni ediyorum. Evet… 
Kur’an’ın nazil olduğu, meleklerin ve Haz-
reti Cebrail’in yeryüzüne teşrif ettikleri ve 
fecrin doğuşuna kadar yeryüzünü şeref-
lendirdikleri bu gece, ibadet için, özellikle 
de dua için, gerçekten eşsiz bir gece. Bu-

Adana | 23 Temmuz 2014 

Adana İftarı 
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radan dağılıp, evlerimize ya da camilere 
ulaştığımızda, ülkemiz için, istikbalimiz 
için, huzurumuz, kardeşliğimiz için; 
özellikle de yanı başımızda zulüm gören 
Suriyeli, Iraklı, Gazzeli kardeşlerimiz için 
dualar etmenizi sizlerden rica ediyorum. 
Bize, “bir yanlış gördüğünüzde elinizle dü-
zeltin diye” emrediliyor. İmkanlarımız öl-
çüsünde, haksızlığa karşı elimizden geleni 
yapıyoruz. “Eğer elinizle düzeltemiyorsa-
nız, dilinizle Hakk’ı söyleyin” diye emre-
diliyor. Allah’a hamdolsun, korkmadan, 
çekinmeden, kalbimizde olanı dilimizle 
de ifade ediyoruz. “Eğer bunları yapamı-
yorsanız, kalbinizle buğzedin” deniliyor. 
İşte Ramazan akşamları ve Kadir Gecesi, 
kalbimizle buğzetmenin, dua etmenin 
en güzel zemini, en güzel fırsatı. Samimi 
bir kalple yapılacak dualar, inşallah, hem 
mazlumlara bir ferahlama sağlayacak 
hem de insanlığın üzerindeki ölü toprağı-
nın dağılmasına vesile olacaktır. Rabbim, 
bu gecede yapılan duaları katında makbul 
buyursun.

Değerli kardeşlerim…

Bu Ramazan’ı da, maalesef yüreğimiz bu-
ruk şekilde yaşadık, yüreğimiz buruk bir 
şekilde tamama erdiriyoruz. İçinde bu-
lunduğumuz coğrafya, bu Ramazan’ı da 
kan içinde, ateş içinde, acı içinde geçirdi 
ve geçiriyor. Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da ve 
son olarak Filistin’de vuku bulan hadise-
ler, bu mübarek günlerin sevincini layı-
kıyla yaşamamıza mani oluyor. İnsanlık 
tarihinin en eski yerleşimlerine, en eski 
medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu 
kadim coğrafya, adeta bir fetret dönemi 

yaşıyor. Çekilen acılar, yaşanan trajediler, 
Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle, her köken-
den, her inançtan insanıyla hepimizin 
ortak acısı, ortak trajedisi. Çünkü zalim, 
insanların kökenine, inancına bakmıyor. 
Bombalar, kurşunlar, açlık ve sefalet 
karşısına çıkan herkesi eziyor, herkesi 
etkiliyor. Burada şu önemli noktayı bir 
kez daha vurgulamak isterim: Bakınız, 
içinde yaşadığımız coğrafyada, son 100 
yıldır akan kan, hep Müslüman kanı oldu. 
Ezilen, horlanan, ötelenen, katledilen, 
her zaman Müslümanlar oldu. Ancak, ne 
acıdır ki, Müslümanların kanını akıtan, 
her zaman gayri Müslimler olmadı. Hiç 
kuşkusuz, bu coğrafya üzerinde hesapları 
olanlar, Müslümanların tefrika içinde 
olması için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Ama, bu tuzağa düşen, bu nifak ve tefrika 
tuzağına aldanan da hep Müslümanlar 
oldu. Bu coğrafya, en başta şunu unuttu: 
Müslümanlar kardeştir. Bir Müslüman’ın, 
diğer Müslüman kardeşine, malı, ırzı ve 
canı haramdır. Bu unutulduğu için, Haz-
reti Kur’an ve Hazreti Nebi’nin emir ve 
tavsiyeleri göz ardı edildiği için, işte biz 
bu büyük acıları yaşıyoruz. Bir bünyede, 
eğer bir uzuv ağrı çekiyorsa, bünyenin 
ona kayıtsız kalması mümkün değildir. 
Yanı başımızda kardeşlerimiz ölürken, 
hiç kimse rehavet içinde olamaz, hiç kim-
se konfor içinde olamaz. Bizim inancımız, 
kültürümüz, tarihimiz, ahlakımız, vicda-
nımız, kardeşlerimizin ya da mazlumun 
feryadına kulağımızı, gözümüzü, ağzımı-
zı kapatmamıza engeldir. Onun için biz, 
Suriye konusunda da, Irak konusunda da, 
Mısır konusunda da, Filistin konusunda 
da, Hakk’ın, haklının, mazlumun yanında 



Recep Tayyip ERDOĞAN

486

yer almaya devam edeceğiz. Kalbinden 
şef kat ve merhamet duyguları alınmış 
insan, bir ceset gibidir. Biz asla öyle olma-
yacağız. Ne pahasına olursa olsun, bu zor 
zamanlarında kardeşlerimizin yanında 
yer alacağız. Bakınız, bugün ülkemizde 
1 milyon 150 bin civarında Suriye’deki 
olaylardan kaçıp gelen kardeşimizi misa-
fir ediyoruz. Bunların bir kısmını kamp-
larda, bir kısmını kendi imkânlarıyla 
ve sağlanan desteklerle şehirlerimizde 
barındırıyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Aynı şekilde, Irak’ta yaşanan karışıklık-
lardan dolayı mağdur duruma düşen 
kardeşlerimize her türlü yardımı yapıyor, 
zor günlerinde yanlarında olduğumuzu 
gösteriyoruz. Dün, Bosna’daki, Kosova’da-
ki kardeşlerimize hangi anlayışla sahip 
çıktıysak, bugün de bölgemizde zor duru-
ma düşen kardeşlerimize aynı duygularla 
el uzatıyoruz. Bu hissiyatı anlamak için 
Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmeniz 
gerekir. Orada, bugün yanlarında olmak 
için tüm gücümüzü, imkânlarımızı kul-
landığımız kardeşlerimizin dedelerinin, 
atalarının mezar taşlarını göreceksiniz. 
Bu hissiyatı anlamak için Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya kadar bu coğrafyanın bin 
yıllık tarihine vakıf  olmanız gerekir. 
Alparslan’dan Selahattin Eyyubi’ye, Fatih 
Sultan Mehmet’ten Abdülhamit Han’a 
kadar tüm ecdadın, bu kardeşlerimizle 
omuz omuza mücadele ettiklerini, bir 
büyük medeniyeti birlikte inşa ettiklerini 
göreceksiniz. Bu duyguyu anlamak için, 
tüm bu coğrafyanın sokaklarında, evle-
rinde, futboldan sanata kadar her alanda 
Türkiye’nin başarısıyla sevinen, sıkın-
tısıyla üzülen insanların hallerine şahit 

olmanız gerekir. Hep söylüyorum: Devlet-
lerin fiziki sınırları başkadır, insanların 
gönül sınırları başkadır. Bu insanlar, evet, 
bizim devletimizin fiziki sınırları dışında 
olabilirler; ama onlarla gönlümüz bir, 
kalbimiz bir, sevincimiz, tasamız bir. Açık 
söylüyorum; Filistin’de, Gazze’de iftar 
vaktinde bomba düşen evi kendi evi ola-
rak görmeyen, böyle hissetmeyen herkes, 
bu milletin de, bu coğrafyanın da yabancı-
sıdır. Ülkemizde yaşanan deprem felaket-
lerinde, terör saldırılarında yıkıntıların 
altından gelen sese bu coğrafyanın tüm 
insanları kulak kesiliyordu, hayırlı bir 
netice için kalpten dua ediyordu. Bugün, 
bombayla yıkılmış evlerinin altından yar-
dım çağrısı yapan kardeşlerimiz için biz-
ler de aynı hissiyatla yaklaşmak mecburi-
yetindeyiz. Gönül sınırlarımızın hududu, 
elhamdülillah çok geniş. Balkanlardan 
Güney Asya’ya kadar kardeşlerimizin, ak-
rabalarımızın olduğu her yere el uzatıyor, 
küllenmiş ilişkileri canlandırıyor, kalple-
ri kazanmanın mücadelesini veriyoruz. 
Bunu da kesinlikle petrol için, maden 
için veya bir başka çıkar için yapmıyo-
ruz. Allah’ın rızasından, kardeşlerimizin 
gönül hoşluğundan başka bir ölçümüz 
yok. Dünyaya, sadece matematikteki dört 
işlemin penceresinden bakanlar, elbette 
bunu anlayamazlar. Ama milletimiz bunu 
gayet iyi anlıyor, gayet iyi görüyor ve bu 
yolda bizi destekliyor, teşvik ediyor. Zor 
zamanlar, sıkıntılı dönemler elbette geri-
de kalacaktır. İşte o zaman, inanıyorum 
ki, bu yolun doğruluğu, hakkaniyeti, ah-
lakiliği çok daha iyi anlaşılacak, çok daha 
iyi takdir edilecektir.
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Değerli kardeşlerim…

Biz, zor durumda olan kardeşlerimize el 
uzatırken, onların hakkını savunurken, 
onları misafir ederken, içeriden birileri 
çıkıp, bunu siyasi bir malzeme olarak 
kullanmanın gayreti içine giriyor. Şunu 
burada açık açık ifade etmek zorundayım: 
Türkiye, son 12 yılda yaşadığı büyük dö-
nüşümün etkisiyle, artık alan el olmaktan 
çıkmış, veren el konumuna yükselmiştir. 
Hamdolsun, imkânlarımız var, kaynakla-
rımız var. Biz, Adana’nın hakkından alıp 
Somali’ye vermiyoruz. Mersin’in hakkın-
dan alıp Suriyeli mazlumlara vermiyoruz. 
Hatay’ı unutup ya da Türkmen kardeşleri-
mizi unutup, içerideki sorunları unutup, 
mesaimizi sadece Gazze için yoğunlaştır-
mıyoruz. Büyük Devlet, bunların hepsini 
bir arada yapabilen devlettir. Büyük Dev-
let, içerideki vatandaşına da, dışarıdaki 
ihtiyaç sahibine de ulaşabilen devlettir. 
Bugün dünyanın büyük diye kabul gören 
devletlerine bakın, bunu görürsünüz. Söz 
konusu Türkiye olunca, içeriden ve dışarı-
dan birtakım kesimler, Türkiye’nin ulus-
lararası faaliyetlerini sorguluyorlar. Açık 
söylüyorum: Bunu, Türkiye’yi düşündük-
leri için değil, dalkavukluğunu yaptıkları 
uluslararası odaklar adına yapıyorlar. Biz, 
içine kapanan bir Türkiye istemiyoruz. So-
runlara sırtını dönen bir Türkiye, kardeş-
lerine kayıtsız kalan bir Türkiye, Türkiye 
olamaz, Türkiye olarak kalamaz. Bizim uf-
kumuz var. Bizim geniş bir muhayyilemiz 
var. Bizim, daha güçlü, daha büyük, çok 
daha itibarlı bir ülke olma hedefimiz var. 
Kimin ne dediğine bakmayacak, kendi is-
tikametimizi kendimiz çizeceğiz. Suriyeli 

mazlumlara da, işte böyle bir yaklaşımla, 
Ensar olma büyüklüğünü göstermeye de-
vam edeceğiz. İnşallah, Suriye’de çatışma-
lar bittiğinde, barış tesis edildiğinde, hiç 
kimse burada kalmayacak, yurtlarına geri 
dönecekler. Geride, ebedi bir kardeşlik, 
geride, mazlumlara yardım etmiş olmanın 
gururu kalacak. 

Değerli kardeşlerim…

Çevremizde böylesine kritik gelişme-
ler yaşanırken, Türkiye’mizde de tarihî 
önemde bir süreç içindeyiz. 10 Ağustos’ta 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 
ülkemizin önünde yeni bir dönem açacak. 
İlk defa Cumhurbaşkanını, Cumhurun 
bizzat kendisi, yani millet seçecek. Mil-
letin doğrudan seçerek göreve getirdiği 
Cumhurbaşkanı, elbette daha önce aynı 
vazifeyi yapanlardan farklı olacaktır, 
farklı davranacaktır. Milletimizin teveccü-
hüyle bu göreve gelmem hâlinde sizlere, 
Çankaya Köşkü’nde oturan değil, Hükü-
metle birlikte ülkemizin her meselesinin 
çözümünde bilfiil çalışan, ter döken bir 
Cumhurbaşkanı olacağımın sözünü ve-
riyorum. Ben böyle söyleyince birileri 
bundan rahatsız oluyor. Kendileri bugü-
ne kadar memleketin ve milletin hayrı 
için hiçbir proje üretmemiş, hiçbir adım 
atmamış, hiçbir çaba göstermemiş olan-
ların, “Ben çalışacağım, ter dökeceğim” 
diyen bir Cumhurbaşkanından rahatsızlık 
duymalarını, aslında tabii karşılamak ge-
rekir. Keşke karşımızda, sadece laf üreten 
değil, proje üreten, vizyon ortaya koyan 
bir muhalefet olsaydı. Böyle bir rekabet 
ortamı, ülkemiz için, hiç şüphesiz daha 
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hayırlı olurdu. Ama merak etmeyin; biz 
kendi projelerimizle, kendi yaptıklarımız-
la rekabet etmeyi de öğrendik. Yaptığımız 
her işin daha fazlasını, daha büyüğünü, 
daha iddialısını ortaya koyarak Türkiye’yi 
adım adım 2023 hedeflerine doğru götü-
rüyoruz. Bununla yetinmiyor, 2053, 2071 
vizyonumuzla gelecek nesiller için de 
istikamet belirliyor, yol haritası oluşturu-
yoruz. Seçilmemiz hâlinde Cumhurbaş-
kanlığımız döneminde başlattığımız tüm 
projelerin takipçisi olacağız. Adana için, 
Türkiye için ne söz vermişsek, ne taahhüt 
etmişsek, hepsini de hayata geçirmek için, 
aynı azimle, aynı enerjiyle çalışmaya de-
vam edeceğiz. Adana, bu kutlu yolculukta 
hep yanımızda oldu. Önümüzdeki süreçte 
de Adana inşallah yanımızda olacak, buna 
gönülden inanıyorum. Bir kez daha Kadir 
Gecesi’nin kutlu, mübarek olmasını niyaz 
ediyorum. Ramazan Bayramınızı şimdi-
den tebrik ediyorum. Rabbim dualarımızı, 
ibadetlerimizi, hayırlarımızı kabul etsin, 
Rabbim coğrafyamıza felah nasip etsin di-
yor, tekrar görüşmek umuduyla hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Mersinliler, çok değerli kardeşlerim... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu 
iftar programında bizleri bir araya getiren 
AK Parti Mersin İl Başkanlığımız ile orga-
nizasyonda emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyorum. Dün, mübarek Kadir 
Gecesi’ni ihya ettik ve artık Ramazan-ı 
Şerif ’in son günlerine eriştik. Rabbim, bu 
mübarek ayda ve Kadir Gecesi’nde edilen 

duaları, yapılan ibadet ve hayırları kabul 
buyursun.

Değerli kardeşlerim…

Mersin başta olmak üzere, Çukurova böl-
gemiz, aslında yaşadığımız coğrafyanın 
da bir özetidir. Her etnik kökenden, her 
inançtan, her sosyal tabakadan insanımız, 
burada huzur içinde, birlik ve beraberlik 
içinde yaşıyor. Çukurova’da tesis edilen 

Mersin | 24 Temmuz 2014 

Mersin İftarı 
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kardeşlik iklimi, tüm bölgemize, tüm coğ-
rafyamıza ilham kaynağı oluyor. Bakınız 
Mersin, bu renkli ve zengin yapısıyla, 
aslında Yeni Türkiye’nin de adeta aynası 
olarak, önümüzde güzel bir örnek olarak 
duruyor. Burada Türkmen kardeşlerimiz 
var. Burada Kürt, Arap kardeşlerimiz var. 
Burada Gürcü, Çerkez, Roman kardeşleri-
miz var. Her inançtan, her mezhepten kar-
deşlerimiz Mersin’de bir arada yaşıyor. Hiç 
kimse kimsenin etnik kökeniyle, inancıyla, 
siyasi görüşüyle ilgilenmiyor. Mersin, bu 
renkli yapısını, bu hoşgörü iklimini, kal-
kınma için, refah için seferber ediyor ve 
gerçekten güzel neticeler alıyor. Mersin’de-
ki şu atmosfer, şu iklim, bizim Türkiye’nin 
genelinde görmek istediğimiz manzaradır. 
Farklılıkları bir kenara bırakalım. İnsanla-
rın inançlarıyla, değerleriyle, kültürleriyle 
uğraşmayalım. Kimseyi ötekileştirmeden, 
tahkir etmeden, hor görmeden, insana 
sadece insan olduğu için değer verelim. 
Enerjimizi, sanayiye, ticarete, kalkınmaya, 
refaha ve toplumsal barışa sarf edelim ve 
böylece aydınlık geleceği inşa edelim. 12 
yıldır Türkiye’de yapmak istediğimiz işte 
budur. Allah’a hamdolsun, bütün engelle-
melere rağmen de, bu yolda önemli mesafe 
kat ettik. Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: 
CHP, eğer bu toplumu kutuplaştıramazsa, 
oy alamaz. MHP, eğer toplumu kutuplaş-
tıramazsa, oy alamaz. HDP, eğer toplumu 
farklı kutuplara ayırmazsa, ayakta kala-
maz. Neyle oy alacaklar? Nasıl ayakta kala-
bilecekler? Plan yok, proje yok, vizyon yok. 
Geleceğe dair bir muhayyile yok. Ekonomi-
yi nasıl büyütürüz, Türkiye’yi nasıl daha 
ileriye götürürüz, demokrasiyi nasıl daha 
ileri standartlara kavuştururuz… Buna 

yönelik bir yol haritaları yok. Ellerindeki 
tek malzeme, kutuplaştırmak. Toplumu ne 
kadar korkutur, ne kadar kışkırtır ve ku-
tuplaştırırlarsa, o kadar ayakta kalabiliyor-
lar. Ancak, sizler de takdir edersiniz ki, bu 
siyaset tarzı, Eski Türkiye’nin siyaset tar-
zıdır. Bu siyaset tarzı artık hükmünü kay-
bediyor. Yeni Türkiye ve aziz milletimiz, 
kutuplaştırıcı değil, birleştirici siyaset isti-
yor. Biz, işte bunun için Millî Birlik ve Kar-
deşlik Projesi’ni hayata geçirdik. Çözüm 
Süreci’ne bunun için önem verdik, çözüm 
sürecinin başarıya ulaşması için her şeyi 
göze aldık. Paralel Yapı’yla da işte bunun 
için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. 
Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri bunun 
için sürekli geliştiriyor, genişletiyoruz. 
Ekonomide istikrara, büyümeye, refahın 
artışına ve gelir dağılımındaki adalete bu-
nun için özel önem veriyoruz. Bunun için, 
savunma sanayimizi güçlendiriyor, ordu-
muzun ihtiyaçlarının mümkünse tamamı-
nı millî imkânlarla, ülke içinde karşılamak 
için çalışıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, bilim 
ve teknolojide, ulaştırmada ve diğer alan-
larda gerçekleştirdiğimiz, sürmekte olan 
hamlelerimizin gerisinde bu anlayış var. 
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerisindeki 
vizyon işte budur. Bununla da yetinmedik, 
2053, 2071 vizyonumuzu gelecek nesillere 
bir kılavuz olarak, bir rehber olarak işte bu 
sebeple gündeme getirdik. 

Biz güçlü olmak zorundayız değerli kar-
deşlerim…

Her alanda güçlü olmak, her alanda kendi 
tasarımlarımızı, kendi üretimlerimizi ger-
çekleştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye 
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bugün bir Suriye, bir Ukrayna, bir Mısır 
değilse, bizim bu gerçeği görerek, son 12 
yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, ha-
yata geçirdiğimiz hizmetler sayesindedir. 
Ülkemizi de aynı kervana katmak için ina-
nın çok uğraştılar, çok oyunlar kurdular, 
çok teşebbüslerde bulundular. Attığımız 
her adımda önümüzde bir engel bulduk. 
Başlattığımız her hamlenin karşısında set-
ler örüldüğünü gördük. Sadece dışarıdan 
değil, içeriden de engellemelere maruz 
kaldık. Kimi zaman partimizi kapatmak 
istediler. Kimi zaman Hükümetimizi 
yıkmak istediler. Kimi zaman, iftiralarla, 
yalanlarla, montajlarla bizzat bizi hedef 
aldılar. Bugün artık milletimiz de görüyor 
ve biliyor ki, bu saldırıların hedefi ne AK 
Parti’dir, ne Tayyip Erdoğan’dır. Hedef biz-
zat Türkiye’dir. Hedef milletimizin ta ken-
disidir. Allah’ın izni ve yardımıyla, sizlerin 
desteğiyle, tüm bu oyunları bozduk, tüm 
tezgâhları yıktık, ülkemizin 2023 yolunda 
kararlılıkla ilerlemesini sağladık. Elbette 
hâlâ olup biteni anlayamayanlar var. Hâlâ, 
17-25 Aralık darbesini bizim kişisel mese-
lemiz sananlar var. Hâlâ, 7 Şubat 2012’de 
MİT Müsteşarımıza yapılan operasyonun 
manasını kavrayamayanlar var. Daha da 
geriye gidersek, hâlâ 27 Nisan bildirisine 
karşı 28 Nisan 2007 yılında Hükümetimi-
zin ortaya koyduğu dik duruşun önemini 
göremeyenler var. Şunun da altını çiziyo-
rum: Gazze meselesini, Suriye meselesini, 
Irak meselesini, bugün hâlâ yerel olarak 
gören, lokal olarak görenler var. İçeride 
ve dışarıdaki gelişmeler, Türkiye’nin dış 
siyasetiyle olduğu kadar, iç siyasetiyle, 
özellikle de bağımsızlığıyla yakından ilgi-
lidir. Bize, “Gazze’yle ilgilenmeyin, Suriye 

ile, Irak’la ilgilenmeyin” diyenler, aslında 
içeride tasarım yapmak için, içeride vesa-
yeti güçlendirmek için bunu savunuyorlar.

Şunu unutmayın değerli kardeşlerim…

Mısır’da, gençlerin tahrik edilerek sokağa 
çıkarılması ve kanlı bir askerî darbe yapıl-
ması, Gazze ile de ilgilidir. Sayın Mursi’nin 
ilk icraatlarından biri, Refah Kapısı’nı aç-
mak olmuştu; darbecilerin ilk işi de orayı 
kapatmak oldu. Sayın Mursi İsrail zulmü 
karşısında dimdik duruyordu; darbeciler 
ise çıtlarını çıkarmıyor. İşte aynı durum, 
Türkiye için de geçerlidir. MİT krizi, Gezi 
olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, şu 
anda da bir monşerin Cumhurbaşkanı 
adayı olarak tezgâha sürülmesi, bir açıdan 
Filistin meselesiyle, Gazze meselesiyle 
doğrudan alakalıdır. Türkiye de sussun is-
tiyorlar. Türkiye de İsrail zulmüne destek 
versin istiyorlar. Türkiye de tepkisiz kal-
sın istiyorlar. Türkiye zalimin karşısında, 
mazlumun yanında durunca da, işte böyle 
kirli ve haince girişimlerle, Türkiye’yi 
oyalamak, değiştirmek, bağımsızlığını 
meselesi ortadan kaldırmak istiyorlar. Şu 
anda, CHP’nin, monşer Cumhurbaşkanı 
adayının, Pensilvanya’nın, Pensilvanya 
medyasının, diğer bazı medya kuruluş-
larının, Gazze’deki zulmü perdelemek 
için gösterdikleri çabalara dikkat edin. 
Gündemi değiştirmek, Hükümeti oyala-
mak, Hükümetin dikkatini başka yerlere 
çekmek için hep birlikte çırpınıyorlar. 
Aslında, İsrail’e lojistik destek sağlamak 
için, kendilerine verilen rolü oynuyorlar. 
Milletim bu tuzağı, bu tezgâhı, bu komp-
loyu çok iyi görüyor. Milletim, meselenin 
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Gazze olmadığını, meselenin Türkiye’nin 
bağımsızlığı meselesi olduğunu görüyor 
ve zaten bunun için bize destek veriyor. 
İşte 10 Ağustos, bu yönüyle de önemli. 10 
Ağustos, Türkiye’nin gücüne güç katacak. 
10 Ağustos, Yeni Türkiye’nin kapılarını 
ardına kadar aralayacak. 10 Ağustos, inşal-
lah, bir kez daha tam bağımsız Türkiye’nin 
zaferi olacak.

Kardeşlerim…

Eski Türkiye’nin tartışmalarını, kutuplaş-
malarını, sanal sorunlarını artık geride 
bırakacağız. Türkiye’nin enerjisini heba 
eden nice sanal meseleyi gündemden 
kaldırdık. Önümüzdeki süreçte de, 77 
milyonu kucaklayan reformlarla, toplum-
sal barışı daha da güçlendireceğiz. Şucu, 
bucu demeden, Türk, Kürt, Arap demeden, 
Alevi, Sünni demeden, 77 milyonu bir ola-
rak görecek, hedeflerimize kilitleneceğiz. 
Mersin’deki bu iklimi, inşallah, diğer 80 vi-
layette de hâkim kılacak, bütün enerjimizi 
sanayiye, ticarete, demokratikleşmeye, 
öncü Türkiye’ye sarf edeceğiz. İnşallah, 10 
Ağustos bir milat olacak. Teşkilatımızın, 
bu önemli dönüm noktası için var gücüyle 
çalışmasını özellikle rica ediyorum. Şura-
da önümüzde sadece 16 gün kaldı. 16 gün 
boyunca aralıksız çalışacak, Mersin’den 
inşallah farklı bir sonuç elde edeceğiz. 
Mersin, dayatma adaya oy vermeyecek. 
Mersin, monşerlere oy vermeyecek. İnşal-
lah Mersin, Büyük, Güçlü, Yeni Türkiye 
lehinde oyunu kullanacak. Bir kez daha 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemiz, 
milletimiz, Mersin ve tüm şehirlerimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan 

Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. 
Yeniden kavuşmak, yeniden kucaklaşmak 
umuduyla, sizleri Allah’a emanet ediyor, 
selam ve sevgilerimi sunuyorum.






